
Protokoll Junior/senior-tränarmöte 
2018-01-21 
Westinghouse Arena 
 
Närvarande: 
 
Ulrika Mattsson, Primrose Ulegård, Tobias Ulegård, Henrik Astfors, Magnus Wallenius, 
Göran Åkerblom, Lisa Gustavsson, Håkan Setthammar 
 
 
Föregående protokoll: 
 
Ulrika Mattson och Göran Åkerblom saknas på mejllistan för kallelse till SJ-tränarmöten.  
Ingen Emma Stenlöf till mångkamps-SM denna vinter, men tre västeråsare är fler än på 
länge. 
USM, kom ihåg att lyfta behovet av funktionärer i alla grupper! 
Tobias fyllde i att det är viktigt med kunnig person vid Calling under denna tävling. 
Sportköket tar hand om lunchen på USM. Beställningar innan tävlingen för att kunna 
möta behovet. 
Målkamera finns bäst i Köping hos IKW. Dubbla impulser behövs också, för att båda ska 
funka.  
Ännu inga sjukvårdsansvariga till USM. Kolla med Emma Brusling/Birgitta Rothman. 
Datumen för Lägret är (25)28/4 till 5/5. 
Tejpningskursen var väldigt bra, även om vissa delar av kroppen missades.  
 
 
Träning: 
 
Widénskas tider krockar med boulespelare vid kastdelen. Vi försöker lösa det via 
kansliet, så båda gängen kan vara aktiva samtidigt vid kasthörnan. 
Vi blir bättre och bättre på att byta aktiva inom grupperna, så vi kan hjälpas åt och ge ny 
input.  
Tisdagen är trång i hallen, det behöver vi se över inför nästa inomhussäsong. Görans 
grupp kommer att starta 18.30, för att undvika trängsel denna kväll. 
Vi kan titta på vilka som är i gymmet mellan 18-20, så våra aktiva får plats att lyfta när 
de behöver.   
Vi har väldig nytta av M5, och vill gärna ha mer hjälp. Dialog med Kalle för att veta vad vi 
önskar.  
 
Tävlingar: 
 
Gurkspelen gick bra, både resultatmässigt och arrangemangsmässigt! 
Tävlingsplanering för de äldre diskuterades, då en blankett ska vara ifylld inför 
tävlingssäsong, så det kan anmälas och tävlas. Det är egentligen ett krav för att få åka på 
träningsläger utomlands inför våren. Vi behöver använda den som finns! 
 
 
 
 



Material: 
 
Se över gymmets utrustning, så det funkar. Somliga saker är slitna där, och delar 
behöver bytas eller skruvas fast. 
Hinderbockar i smalare format önskas köpas till inomhusträning, finns via 
Nordic/Global? 
 
 
Vårlägret: 
 
Vid nästa möte så diskuterar vi datum för info om mötet inför vårlägret i Italien.  
Mycket material om info finns, både via kansliet och Magnus W. 
Vi kan boka av 10% av platserna, så vi behöver vara noga med tid och antal, så priserna 
vi fått kan hållas, de höjs annars med tiden. 
Info till alla aktiva har inte gått ut helt. De som tränar på egen hand har vi svårt att nå ut 
till. Där behöver vi hitta ett forum. 
Antalet ledare diskuterades, vi har ledare på plats även under 10 dagar. Uppdelningen 
av aktiva är viktigt, så alla har en ledare att följa och vända sig till, och ett program man 
kan följa. 
Vi tar ett möte om detta innan avresa. 
 
 
Utbildningar: 
 
Spjututvecklingsträff i helgen med Sofie, Lisa och Pontus. Thomas Röhler var på plats 
med en kanonbra föreläsning och han hade hela sin grupp med sig från Jena, som bl.a. 
innehöll Petra Felke.  
Certifierad Coach-utbildningen efterfrågas av Tobias, så vi hinner anmäla, då många ville 
gå förra omgången 
Funktionärsutbildning inför USM onsdag vecka 8 klockan 18-20, där Henke, Håkan, 
Pelle, Tobias och Håkan delar ansvaret för grenarna. 
 
Övriga frågor: 
 
”Diciplinur” vid grenarna via en ’tablet’, kan man använda det? 
 
Målklocka för tidvisande behövs för USM.  Projektor med resultatvisning och annat 
behövs, så att tävlingen blir så trevlig som möjligt att följa. 
 
Henrik undrade över hur arbetstimmarna som klubbens ungdomar gör inför lägret ska 
sammanställas. Pelle gjorde det tidigare, men det blir en uppgift för mycket i början, 
ansåg Henrik. Vi kollar på ett sätt att göra det smidigt. Håkan kan kanske vara den som 
gör det framöver. 
Inkomstmöjligheter för klubbens ungdomar diskuterades. Henrik lyfte ett nytt 
evenemang som går runt Mälaren 15-16 juni, men 25 tkr i inkomstmöjligheter. Dock 
nattjobb och minst 32 personer som hjälps åt. Henrik delar inbjudan. Svar senast söndag 
v4.  
Stipendier för de som inte har råd att åka på läger och dylikt diskuterades. Vi kollar med 
kommunen om detta, och hur ansökan kan göras om vi hittar något.  



 
Lisa har en kul Bootcamp-övning från spjutträffen som vi ska föröka köra med alla äldre 
aktiva efter tävlingsperioden slut! 
 
Förutsättningarna för att få ett idrottsligt avtal/kontrakt får gärna bli mera tydligt och 
transparent. Håkan ska kolla på det när han sätter igång på kansliet. 
 
Nästa möte måndag 11/2 klockan 19:00. 
 
//Håkan Setthammar 
 
 


