
Information april 2018 
Information för IFK Växjö´s medlemmar 
 

 

• Sista lördagen i april så var det dags för Terräng-DM i Eksjö. 
Omar Nuur vann P17-klassen, vilket samtidigt gav en fjärdeplats i 
seniorlistan. Abdiqani Aden vann P15-klassen. Seger blev det 
också i F15 genom Tilde Fröjdenlund-Axelsson, medan Lisa 
Wilhelmsson knep en silverpeng i F19-gänget. 

 

• Sista lördagen i april så var det dags för utesäsongens första 
Kasttävling. Det var många som testade formen. Extra noterbart 
var att Stella Gudmundsson satte nytt klubbrekord för F14 spjut 
med 35,12. Freja Richardsson imponerade stort i sin första 
släggtävling någonsin. Eller vad sägs om 47,15 med seniorsläggan, 
vilket ger en tredjeplats i vår genomtidernastatistik.   

 
• Den 5 april så bjöd vi in alla funktionärer/tränare/ledare till en 

aktivitet i Telekonsult Arena. Det var ett sätt att visa vår 
uppskattning till våra funktionärer, tränare och ledare. 
Sammanlagt så deltog 38 personer i aktiviteten. 
 

• Alla grupper 15år och äldre var inbjudna till en 
Träningsförmiddag 7 april. Det var god uppslutning, och ett bra 
tillfälle att skapa lite extra vi-känsla mellan träningsgrupperna. 
 

• I slutet av april arrangerade IFK Växjö ett träningsläger i Split, 
Kroatien. Det var Håkan Widlund och Ingela Nilsson som höll i 
lägret. Sammanlagt var det 18 personer med på det lyckade 
träningslägret.  

 

• Sista onsdagen i april så var det dags för den traditionella 
städdagen av kastplanen. Alla aktiva och tränare inom kast, 15år 
och äldre, i Växjö var inbjudna. Glädjande så kom hela 19 
personer denna kväll. 

 

• Växjö Kommun håller på med en uppfräschning av 
Värendsvallens A-plan. Det innefattar även ny gummibeläggning 
och linjering. Arbetet påbörjades i höstas, och har nu 
återupptagits under andra halvan av april. Jobbet är planerat att 
vara klart 17 maj. 

 

• Växjöloppet avgjordes 1:a maj. Vi summerar 1.379 anmälningar i 
de stora klasserna. Knatteknatet, Lagunracet och Lagunmaran 
samlade 578 löpare, medan Tidningslöpet attraherade 1.100 av 
våra yngsta. Mera om Växjöloppet i maj månads rapport. 
 

• Vårruset arrangeras 2018 onsdagen den 9 maj. Projektledaren 
Elin Sandberg meddelar att just nu är 2.839 anmälda, vilket tyvärr 
är nästan 1000 färre än i fjol vid samma tid. Sista torsdagen i april 



så bidrog träningsgrupperna genom att packa kuverten med 
nummerlappar. 

 

• Under april månad så har vi haft Hässleholms AI på läger i 
Telekonsult Arena. I maj månad så kommer Kalmar SK samt 
Malmö AI hit på läger. Dessutom så arrangerar SFIF en 
Utvecklingsträff i kula/diskus senior.  
 

• Arbetet med 100-årsjubileumet fortsätter. Styrelsen har beslutat att vi genomför festen i 
Telekonsult Arena 4-6/10 2019. Helgen kommer att innehålla olika festligheter som ska passa 
de olika åldrarna. Sedan något år tillbaka håller Janne Bengtsson och Jonas Mellblom på med 
en jubileumsbok.  
 
Fortsatta tävlingar 2018 har vi planerat enligt följande:  

o Vårruset  onsdagen den 9 maj 
o Smålandsspelen tisdagen den 21 augusti 
o Växjöolympiaden lördagen den 6 oktober 

 
Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 


