
 

 

Västerås Friidrott Ungdomstränarmöte 10/6 - 2019 

Protokoll Ungdomstränarmöte Västerås FK 10/6 2019 kl. 19:00 

Ordförande: 10/11:1       

Sekreterare: 10/11:2 
 

Närvarande: 

Daniel Berr 10/11:2 

Johan Alén 08/09:4 

Mathias Norlén 08/09:5 

Susanne Persson 12/13:1 

Håkan Setthammar 06/07:2 

Anna Stenmark 10/11:3 

Per Lundén 10/11:1 och 12/13:1 

 

Föregående protokoll: 

• Snabb genomgång av föregående mötesprotokoll.  

 

Information från klubbens kansli:  

• Det finns planer på att göra Aimsoft Games till en utomhustävling. Typ ”Första chansen” 

istället för ”Sista chansen” (som tävlingen tidigare hette) någon gång tidigt i maj. Kan 

vara ett sätt att locka fler yngre barn att tävla utomhus. 

• Gemensam gruppresa med buss arrangerades helgen som gick (25-30 st. åkte). Vi behöver 

sannolikt hitta någon tävling längre bort om det ska bli till en stor gemensam klubbresa.  

Köping ligger lite för nära Västerås vilket leder till att många väljer att ta egen bil till täv-

lingen.   

• Bra om vi kan sprida träningstiderna mer på sommaren. Väldigt många grupper tränar 

idag på söndagarna. Vilken vardag som helst fungerar bra för de grupper som vill byta.        

Mån 18:00-20:00, Tis 17:00-20:00, Ons 18:00-20:00 och Tor 17:00-20:00 är tiderna som 

vi fritt disponerar på Arosvallen. 

• Närvarokort/rapportering är på gång. Kansliet skickar ut information inom kort.  

 

Kölistan: 

• Några nya barn sedan förra gången. Lista utdelad. Ett 15-tal namn från 2005 och uppåt. 

• Håkan mejlar ut listan till alla grupper. 

 

Utbildningar: 

• Inga planerade utbildningar före sommaren. Kommer en vända med utbildningar till hös-

ten. Om minst 10 tränare anmäler sig till en utbildning kan vi vara i hallen.   

• Bra framförhållning från kansliet gällande datum för utbildningarna efterfrågas. 

• Det finns planer på att starta ett projekt med SISU-pengar och göra egna utbildnings- och 

instruktionsfilmer (teknik) möjligen kompletterat med interna utbildningsinsatser, trä-

ningslära etc. Omkring 3-4 kvällar i höst/vinter i så fall. Håkan S ansvarar. 

• Önskemål om att våra aktiva ungdomar kan hjälpa till och instruera på de yngre grupper-

nas träningar (förslagsvis de som får ekonomisk stöttning av klubben). 

  

 



 

 

 

Kommande arrangemang:  

• Gurkspelen 3-4 augusti från 7 år och uppåt. Håkan ber alla grupper att redan nu informera 

om att det går att anmäla sig till tävlingen samt ordna med funktionärer så fort som möj-

ligt (enligt tidigare utskickad lista från Henrik). Tävlingen är gratis för klubbens egna ak-

tiva.  

 

Material: 

• De sista plintarna och bänkarna ska skickas iväg till lagning och ska vara färdiga när in-

omhussäsongen drar igång.  

• Håkan fortsätter att leta efter en tunn mjukare matta att lägga på lilla höjdhoppsmattan.  

• Ny kryptunnel/fyrvägstunnel inköpt, nya hopprep beställda. Viktigt med en ordentlig 

översyn inför hösten. Grupperna får höra av sig om det är någonting som saknas. Fler 

krattor, spadar och stafettpinnar ska flyttas till Arosvallen.  

• Höjdhoppsställningen (den som är kvar inomhus) behöver ses över då den mäter fel. 

• Gummilister eller liknande runt ventilationsrören önskas då de har vassa kanter nedtill.  

• Lättare startblock ska eventuellt flyttas från Arosvallen till hallen.  

• En särskild ställning för stavhopp (röd med hjul) har införskaffats, kan användas fritt men 

med försiktighet då den är väldigt lättrörlig. 

 

Kommande tävlingar: 

• Planen är att tävlingsformen ”veckans gren” ska arrangeras under sommaren. Från 9 år 

och uppåt och som distriktstävlingar. Till varje tävling behövs mellan 5-15 funktionärer 

beroende på grenar (löpgrenarna kräver fler funktionärer pga. tidtagningen).  

Håkan arbetar med att få till en enklare organisation för detta. Förslag på grenar: längd, 

tresteg, höjd, boll/spjut, 60m, 100m och 200m häck.    

 

Viktiga fråga: 

• Junimötet har ingen viktig fråga. 

 

Nästa möte: 

• Nästa möte blir 12/8 kl. 19:00 

• Ordförande 10/11:2 sekreterare 10/11:3 

• Ordförande skickar ut kallelse via mejllistan 

 
 


