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Protokoll ungdomstränarmöte 8/4 2019 kl. 19:00 
Ordförande 10/11:4 

Sekreterare 08/09:4 

Närvarande: 
Håkan Setthammar 06/07:2 

Emil Tingberg-Granath 12/13:1 

Frida Karlén 06/07:2 

Johan Silfvast 10/11:2 

Susanne Persson 12/13:1 

Maria Henriksson 08/09:5 

Hanna Åkerblom 06/07:1 

Jani Eriksson 10/11:4 (ordförande) 

Jenny Neidenmark 10/11:4 

Anna Stenmark 10/11:3 

Hanna Amberndtsson 08/09:1 + 10/11:1 

Johan Ahlén 08/09:4 (sekreterare) 

 

Föregående protokoll: 
- Funktionärsfesten genomförd med ett 40-tal deltagare 

- Aimsoft Games gick bra; kunde varit fler deltagande från klubben, men totalt sett bra 

deltagande 

- Några kommer åka till parkstafetten i Sollentuna, men inget klubbgemensamt förrän UDM. 

- Tränarlistan – alla grupper ska kolla igen och meddela Håkan om ändringar (cc Per 

Andersson) 

Info från kansliet: 
- Stämma för förbundet, en del nya regler kommer: 

o Tävlingsutformning i framtiden kommer tona ner tävlingsmomentet upp till 11 år. 

Alla ska få vara med utan krav på att vara med i klubb 

o Man kommer fortsätta mäta, men inte rangordna i plats 1, 2 osv. upp till 11 år 

o Dock oklart hur det blir och hur det påverkar VF-cup 

o Startblock från 11 år – det blev inget beslut om krav på startblock; dock ev. krav på 

liggande start – oklart hur det kommer bli (tidigare regler gäller i sommar, alltså krav 

efter 13 år) 

o Regelboken ska uppdateras innan det börjar gälla. 

- Enligt Anna Linner-Bassani på Svenska Friidrottsförbundet så kommer regeländringarna att 

träda i kraft tidigast nästa år, och information kommer när de ska träda i kraft! 

 

- Kommande arrangemang 

o VF-terrängen kommer inbjudan nu snart 

▪ Första gången onsdag 24/4 

▪ Bjud in till det i grupperna 

▪ Första tillfället arrangeras av grupperna 04/05; 08/09:1, 08/09:4, 10/11:2 

▪ Kalla 4-5 funktionärer per grupp när ni arrangerar 



Västerås Friidrott  Ungdomstränarmöte 8/4-2019 

 2/3 

▪ Hämta tidtagarur, konor, västar, startlista med regnskydd, startpistol, 

efterlöpare, behövs folk som springer med/cyklar med; anmälan 30 minuter 

innan start  

▪ Finns bilder hos Håkan på banorna 

o Prisutdelning VF-cup onsdag 10/4 kl. 18.00; alla får glass och medalj (4 grenar eller 

mer) 

o DM - Västra Mälardalsspelen  

▪ Tävlingen är från 7 år; DM är från 11 år (två tävlingar samtidigt) 

▪ 8–9/6 i Köping 

▪ Klubben vill att många ska delta; klubben står för anmälningsavgiften 

▪ Räknas som klubbgemensam tävling i närområdet – även de yngre kan vara 

med 

▪ Anmälan gemensamt i grupperna 

• Lägg ut en nyhet och be om kommentarer på laget 

• Max 3 grenar per person. 4 grenar max under hela helgen. 

▪ Sök på ”Västra Mälardalsspelen” för att hitta IKW:s  websida. 

o Stafett SM 

▪ 25-26/5 Stockholms stadium 

▪ Många klasser och varianter 

▪ Helt ok att anmäla ett lag om man vill för de lite äldre. 

 

- Se till att uppdatera tränarlistan – alla grupper 

- Håkan är nu admin på alla laget-sidor; Håkan kan ta bort barn som vars föräldrar mejlar 

kansliet istället för ledarna. Då slipper vi dubbeljobb. 

- Tidigare fick alla grupper 500 kr generellt, men det satsar man nu på laget-sidorna; i något 

fall kan man ändå få ersättning för utlägg; vissa samlar in lite extra i samband med läger 

o Klubben har avtal med Mickes husman – vid träningsläger så kan man ta därifrån 

med lite rabatt. 

- Klubbens hemsida, den inloggade delen, kan användas för att lagra och dela information om 

läger, övningar etc. 

- SISU Madelene Lindberg kan hjälpa till med material också, tips om övningar, föreläsningar 

etc. Det finns ekonomi för sådana övningar, som hanteras som studiecirkel.  

- Det finns massor att läsa om friidrott på kansliet – kontakta Håkan 

Kölistan: 
- Några nya sedan förra gången – lista utdelad.  

Utbildningar: 
- Inget särskilt sedan förra mötet. 

Kommande arrangemang: 
- Träningsläger under våren – vad kan klubben hjälpa till med? 

Material: 
- Mycket grejer ska renoveras, skickas iväg i slutet av april och är borta till slutet av sommaren, 

blir lite tomt i hallen då 

- Nytt: Ny ribba, ny startklapp (finns i materialrummet), nya ringar för band och västar 

- Lilla höjdmattan är hård – förslag att skaffa en tunnare mjukare som kan ligga uppepå – 

Håkan tittar på detta 
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Arosvallen: 
- Hyrs från 6/5; bokat mån/ons 18:00-20:00 löparbanor mm men inte gräsplanen; tis/tors 

17:00-20:00 inkl. gräset; lör/sön 10:00-13:00 (men man kan normalt starta tidigare) 

- Flytt av material sker söndag 12/5 från 09:00 

o Mycket flyttas, en höjdmatta, alla häckar mm 

o Kommer ett utskick om hjälp med flytt, så vi kan göra det snabbt 

- Alla grupper skickar önskemål om träningstider till Håkan 

o Finns även en lista på VFK – kolla tiderna där men meddela Håkan om hur grupperna 

vill ha det 

- Håkan kollar också vilka dagar som VFK inte har Arosvallen p.g.a. krock med andra aktiviteter 

(fotboll etc.) – och meddelar berörda grupper 

- Nyckel krävs till Arosvallen samma nyckel till ytterdörr och förråd 

o Håkan fixar fler kopior; meddelar sedan grupperna (en nyckel per grupp är 

utgångsläget) 

- Man kan också träna på Apalby kastplanen; krävs en nyckel som man kan låna vid behov 

o Meddela Håkan och säkerställ att det inte blir en krock med kastargänget. 

Övriga frågor: 
- Friidrottskul (Länsförsäkringar) 

o Anmäl gärna och gör lite reklam för det 

- 12-13 åringar hjälper till på ME stadslopp och vårruset 

o Utskick kommer från kansliet 

- Gurkspelen 

o 3-4/8  

o Håkan jobbar på att få fram funktionärsförfrågan tidigt 

- Viktigt att länka till ”vasterasfriidrott .se” vid information från lagetsidorna som även finns på 

vår hemsida, så våra sponsorer får så mycket uppmärksamhet som möjligt. 

Nästa möte: 
- Andra måndagen i månaden normalt 

- Men VF-terräng den 13/5 => nästa möte blir 6/5 

- Ordförande är då 08/09:4; sekreterare 10/11:1. 

- 08/09:4 skickar kallelse via maillistan i Excelfilen (översta raden i Excelfilen) 

 


