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Protokoll ungdomstränarmöte 12/8-2019 kl 19.00 
Ordförande 10/11:2 

Sekreterare 10/11:3 

Närvarande: 
Daniel Nolkrantz 0809:3 

Jan Eriksson 1011:4 

Frida Karlén 0607:2 

Per Lundén 1011:1 och 1213:1 

Anna Stenmark 1´011:3 

Hanna Åkerblom 0607:1 

Emil Tingberg-Granath 1213:1 

Johan Ahlén 0809:4 

Håkan Setthammar kansliet 

 

 

Föregående protokoll: 
- Aimsoft Games kommer bli en utetävling från nästa år i slutet av maj/början av juni 

- Planerad gruppresa UDM framöver. 

- Närvarokort och rapporteringar ska nu ha lämnats in (14/8 sista dag)-  

- Lyckat arrangemang av Gurkspelen 3-4/8 

- Veckans gren avklarad för denna sommar. Det kommer bli en repris nästa sommar och 

förhoppningsvis 5-6 tillfällen. 

 

Info från kansliet: 
- Material: 

o Bänkarna har kommit tillbaka lagade och lackade 

o Lilla höjdhoppsmattan ska få en extra matta för mjukare landning, beställd. 

o Lättare startblock ska tas in inomhus för att man ska kunna bära dem själv. 

o Förbrukningsmaterial har även köpts in. 

o Taklampor bytta. 

 

- Kommande arrangemang 

o Blodomloppet 

▪ 26/8 Rocklunda 

▪ 08/09 och äldre 

▪ http://blodomloppet.se/vara-lopp/vasteras/information/tavlingsinfo/ 

▪ 5 funktionärer per grupp från de åldrar som tävlar. 

▪ Kl 17.00 till 21.00 

o Svealandsmästerskapen 

▪ 14-15/9 på Arosvallen 

▪ 05/06 är de som tävlar 

▪ https://www.vasterasfriidrott.se/svealandsmasterkapen2019/ 

▪ 4 föräldrar som funktionärer behövs per grupp oavsett ålder. 

http://blodomloppet.se/vara-lopp/vasteras/information/tavlingsinfo/
https://www.vasterasfriidrott.se/svealandsmasterkapen2019/
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▪ Kl 09.00 – 19.00 

 

- Runt den 21-22/9 (vecka 38) går flytten tillbaka till Westinghouse Arena från Arosvallen.  

- VF Cup startar mitten av oktober. 

- Träningstider har stämts av och bokats inför inomhussäsongen av alla grupper.  

- Fredagskul börjar igen i oktober. 

Kölistan: 
- Nya listor med köande – listor utdelade och fördelade.  

Utbildningar: 
- Kolla i grupperna om det är någon som är intresserad och återkoppla till nästa tränarmöte. 

Kommande arrangemang: 
- Blodomloppet 

- Svealandsmästerskapen 

Nästa möte: 
- Andra måndagen i månaden normalt 

- Ordförande är då 10/11:3; sekreterare 12/13:1. 

- 10/11:3 skickar kallelse via maillistan i Excelfilen (översta raden i excelfilen) 

 


