
Protokoll Ungdomstränarmöte 2019-01-14 
Westinghouse Arena, 19:00 

Närvarande: 

Hanna Åkerblom 06/07:1 (ordförande), Jani Eriksson 10/11:4 (sekreterare), Jenny Neidenmark 

10/11:4, Frida Karlén 06/07:2, Maria Henriksson 08/09:5, Johan Silfvast 10/11:2, Janet Watter 

08/09:4, Michele Wilson 08/09:3, Per Rörborn 04/05:1-3 (samma grupp), Håkan Setthammar 

06/07:2, Henrik Astfors 

1. Föregående protokoll. (Stående punkt) 

Dagordning inkl årshjul kommer att uppdateras framöver. Förslag att uppdateringen bör 

innehålla grenspecifika genomgångar för ledare. 

Friidrottskul på fredagarna fortfarande mycket spring i hallen trots att det inte är tillåtet. Sker 

även i andra fall trots tillsägelser. 

2. Information från klubbens kansli. (Stående punkt) 

Vår nya klubbdirektör Henrik Astfors presenterade sig. 

3. Kölistan. Nya barn som vill börja friidrotta. (Stående punkt) 

Finns nya anmälningar tillgängliga och ny lista kommer mailas ut denna gång och får hanteras av 

respektive grupp. Listan har redan mailats ut, vid distribution av protokollet. 

4. Utbildningar. (Stående punkt) 

- 10-12 års utbildningen går av stapeln två helger med start 26-27/1 och omgång två 16-17/3. 

- Önskemål från gruppen om utskick av datum för starterutbildningarna som diskuterades under 

föregående möte så att detta kan planeras in. 

- Tejpningskurs hålls tisdag 15/1. 

- Funktionärsutbildning vecka 8 inför IUSM, information kommer inom kort gällande detta. 

Önskemål om övriga utbildningar/kurser: 

- 12-14 års utbildning till hösten. 

- Kurs i att kunna linda och ta hand om de mest akuta skadorna som uppkommer efterfrågas. Till 

detta skulle förslagsvis alla föräldrar också kunna bjudas in till. Varje grupp ska för övrigt ha en 

egen linda, vilket inte är fallet i dagsläget, men det ska även finnas i förbandslådan. 

Genomgång av vilka grupper som har detta och inte. 

- Dopingutbildning för tränare, speciellt för de som har aktiva omkring SM ålder. 

- Kost, ätstörningar/anorexi, tuffa samtal nämndes också som fall där vi ledare skulle behöva 

vara mer insatta. 



5. Kommande arrangemang (Stående punkt) 

Ingen funktionärskallelse ännu till DM, men detta hanteras generellt av föräldrar till tävlanden 

som är på plats(?) Åldrar 11 och 13 år. 

Övriga arrangemang enligt föregående mötesprotokoll. 

6. Material (Stående punkt) 

Kvarvarande behov sedan föregående protokoll: 

- Nya bänkar (gamla skulle ställas bakom läktaren, och köras till återbruket vid tillfälle) 

- Nya tunna mattor 

- Ny kryptunnel 

Nytt: 

- Plasthopprep 

Kommer göras ett samlingsbeställning i samband med IUSM. Listan kommer hanteras av Henrik. 

mail: henrik@vasterasfriidrott.se 

7. Kommande tävlingar (Stående punkt) 

IUDM flyttat till 2-3/2. Info vilka grupper behöver som kommer behöva ställa upp med 

funktionärer snarast. Västmanlands Friidrottsförbund finns det inbjudan och länk till anmälan 

(friidrottsanmalan.se). 

IUSM 10/3 behöver informeras om så att det finns tid att planera funktionärer till detta. 

Funktionärsgenomgång vecka 8. 

8. Viktig fråga: Kommande tävlingar (vad gäller för olika åldrar). Gemensam tävlingsresa. 

DM: Från 11 år till M/K  

Gurkspelen: Från 7 år till M/K 

Gemensam Tävlingsresa: Få helger kvar att kunna få till något så den gemensamma resa slopas. 

9. Övriga frågor. (Stående punkt) 

Facebook grupp Västerås Friidrott Köp och Sälj: sprida bland gruppen att denna finns. 

Ringklockan fungerar inte och skulle behöva repareras. Har varit så länge. 

Koden till förbandslådan är 357 

Önskemål om skylt som tydligt informerar om vad som gäller med spring i hallen (undertecknat 

styrelsen) för att tydliggöra för nya medlemmar och ha något vi ledare kan hänvisa till. 

Föräldramöte är ett tips för nya grupper att hålla i för att berätta lite om verksamheten och 

framför allt att berätta om att föräldrarna måste ställa upp att vara funktionärer i tävlingar. Tips 



om rullande schema för föräldrar att fylla i vilka som kan vara med vilka tävlingar och att 

föräldrarna sedan själv hanterar byten ifall de inte kan. 

Olika tillvägagångssätt om hur tävlingsanmälan sker i klubben. En del samlar ihop alla aktiva 

inom sina grupper och anmäler alla på en gång, medan vissa får anmäla fritt. Tre grenar per dag 

betalar klubben vad gäller tävlingar. 

Från kansliet kommer en riktlinje att ledarna samlar in tävlingsanmälningar i gruppen och 

anmäler alla samtidigt för att vi ska ha koll på omfattningen av tävlandet. 

Det upplevs vara allmänt dålig närvaro i ungdomstränarmötena. 

Henrik informerar att kansliet behöver ha avstämningar med ledarna (ex. var tredje månad) 

vilka barn som är aktiva och inte. Mest för att ha koll på medlemsantalet. Check ska göras inom 

kort för att kunna stämma av vilka aktiva det ska skickas ut fakturor till för 2019. Förhoppningen 

är att laget.se och klubbens system kommer kunna ”prata” framöver… 

Även ledare kommer framöver att behöva teckna ett medlemsskap. 

Grupper med barn födda -12 kan komma att starta inom kort. Fortsatt stort intresse. 

Inför nästa möte får alla i uppgift att fundera på vilka lämpliga lägerorter som skulle kunna 

finnas som i nivå ligger mellan Björnögården och Åland. Diskuteras vidare då. 

10. Nästa möte och nästa mötesdagordning. (Stående punkt) 

11:e februari kl 19:00, detta behöver ändras på hemsidan där det står 19:30. 

Sekreterare för dagens möte tar kontakt med Peter Skog som kan ändra detta. 

pg.skoog@gmail.com 

Ordförande 11:e februari är 10/11:4 och sekreterare 06/07:4. 

Dagordning skickas ut separat.

http://laget.se
mailto:pg.skoog@gmail.com

