
Västerås friidrottsklubb 
Junior/seniortränarmöte   

Junior/seniortränarmöte 

Westinghouse Arena 

20 maj 2019 

Närvaro: Loa, Daniel A, John, Håkan, Lisa, Prim 

 

1. Föregående protokoll:  

Släggbur, kolla vingarna vid marken. Tävlingar i spjut frågetecken om datum i nuläget. 

30-talet startande på ”Se inga hinder”. Kul! 

Växlingsträning 0203 på tis och tors 21+23/5. 

Stepbrädor önskas fortfarande, Widénska hade inga över. 

Vi önskar ett samarbete med Stefan Ågren fortfarande, även i lyftning. Kolla med Madeleine 

på SISU om samarbete. 

 

2. Grupperna genomgång: 

Johns tjejer testar att träna tillsammans med Tobias och Prim under en tid, och John hänger 

med som resurs för långsprint i det gänget.  

 

3. Info kansliet: 

Håkan hör av sig till Jennie Söderholm och Matilda Gunnarsson som potentiella tränare i 

kula/diskus. 

Thomas Eriksson igång med höjdträningen, just nu 6-7 i gruppen. Flera vill börja ☺! 

 

4. Träning: 

Gymmet på Vallen, kan vi hyra av Am. Fotbollen och nyttja deras grejer? Håkan ställer 

frågan! 

 

5. Tävling: 

F19-laget i svenska stafetten blir inte av på Stafett-SM, ej heller M 4x1500m. 

7 lag till start, som det ser ut nu. Bra ändå! 

 

6. Arena: 

 

7. Material: 

Foamblock, kolla Varsam, för balans och fotstyrka. Airtex eller billigare variant. 

Små hantlar till cirkelfys önskas av Lisa. 

 



Västerås friidrottsklubb 
Junior/seniortränarmöte   

8. Övriga frågor: 

Utvärdering läger äldre: 

Riccione, besvärligt att behöva ringa för att få tillgång till material.  

Osäkert väder. Bra mat och bra hotell. 

 

Förslag på andra orter: 

Makarska, Kroatien 

Algarvekusten, nya ställen? 

Larnaca på Cypern 

 

Tiden, ska vi lägga lägret 3 veckor tidigare, så det ligger i början/mitten av 

tävlingsförberedande period!? 

 

Läger till julen diskuterades för de elitaktiva. Vi kollar på eventuella möjligheter och vad det 

skulle kosta. Max en eller två ledare då, så mera ansvar på de aktiva att sköta träningen. 

 

9. Nästa möte 17 juni 19.00. Vi tar det på Arosvallen då, om vädret tillåter.  
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