
Junior/Seniortränarmöte 15 april 2019 
 
Friidrottshallen 19.00-20.30 
 
Kjell, Prim, Göran, John, Magnus, Håkan, Lisa 
 
Föregående protokoll: 
Serie-Lag-SM kval 2 juni för damerna i Huddinge. Herrarna preliminärt också 2 juni på 
Sätra IP. Håkan meddelar när vi slutligen vet om herrarna. 
Nina och Maja kollar vi med hur deras avslutning på säsongen ser ut, och om de kan 
komma hem. Malin och Emma ser ut vara hela och tävlingsredo då. 
Bokade tider enligt önskemål på Arosvallen. Kolla med Am. fotboll om tiderna de tränar. 
Tomas Eriksson börjar som höjdtränare onsdag 1 maj mellan 18-20. 
Kom ihåg att anmäla till stafett-SM! 
Foamblock från Varsam till Prim och Tobias grupp.  
Prim också intresserad av utbildning i samband med JEM, tillsammans med AK och 
Henrik S. 
 
Träning: 
Kjell om buren på Apalby, som behöver fixas ytterligare. 
Kan vingarna på buren fixas så de kan flyttas lättare? 
Håkan kollar listorna för Arosvallen, så vi vet vilka dagar vi har gräsmattan. 
Lisa vill gärna ha en dag med upplägget som hon fick lära sig på spjutkonventet i 
Göteborg. Andra veckan i september siktar vi på, svårt att hinna i maj! 
 
Tävling: 
11-12 maj finns Täby Open, om man vill tävla före seriematcherna 
Spjutgruppen kommer att ha 2 tävlingar i maj, datum kommer. 
Hemmaplanstävling 14 maj, grenar kort häck, 200, hinder, 3000 slätt, teknikgrenar? 
Stafett-SM; Viktor Laurent-01 och Pontus G vill vara med och springa stafett på SM om 
det blir lag. Viktigt att vi informerar varandra i grupperna, så alla vet vilka som är 
intresserade av att springa och när det tränas växlingar. 
 
Material: 
Stepbrädor 2 st. med höj- och sänkbara. Har Widénska några över? 
Skadebehandling diskuterades. Namn till ett samarbete diskuterades. Elitortopedi i 
Järfälla har genom Stefan Ågren jobbat ihop ett förslag på samarbete. Vi jobbar vidare på 
det, och försöker få styrelsen med på samarbetet. 
 
Utbildning: 
Prim har varit på ett kvinnligt nätverk för friidrottstränare. En bra kurs i Växjö under 2 
dagar, för att lyfta kvinnliga ledare i friidrotten.  
 
Nästa möte: 
måndag 20 maj 19.00 
 


