
Västerås friidrottsklubb 
Junior/seniortränarmöte   

 

Datum: 19/8 

Närvaro:  

Magnus Wallenius, Lisa Gustavsson, John Kronberg, Primrose Ulegård, Tobias Ulegård, Kjell Bystedt, 

Håkan Setthammar, Linda Wiklund 

 

1. Föregående protokoll:  

Läste igenom. 

 

2. Grupperna genomgång:  

4 killar färre i Prim/Tobias-gruppen, då de pluggar på annan ort. Oliver tränar i Kansas. Prim 

kommer att ta ett steg tillbaka under en tid framöver, och därför vill inte gruppen ha flera 

deltagare just nu. 

Kjell har nu 3 släggkastare på FIG i Falun, och försöker att med jämna mellanrum besöka 

Mattias Jons i Falun.  

Bra utdelning i medel/lång. 5-10 aktiva på träningarna i Magnus/Dannes grupp under 

sommaren. 

Håkans stav- och längdhoppare håller på att repa sig efter skador. Patric siktar på SM i 

längdhopp. 

 

 

3. Info kansliet: 

• Utvärdering tävlingar.  

• Gurkspelen, lite lång lördag för grenansvariga.  

• JSM, det saknades ”mellis” under dagarna. Kylväskan glömdes i bussen. Ge någon 

tydligt ansvar för detta, så det finns på plats. Köp frukt under dagarna, så det finns 

fräscht på plats! 

• Samåkning behöver vi bli bättre på, så vi håller ner kostnaderna där. Vi har ett bra 

avtal med AVIS som gör att vi kan boka bilar och Minibussar för detta. 

• Grenspecifik träning under hösten för aktiva äldre än 2006, start vecka 41: 

Måndag: Sprintlöpning 

Tisdag: 

Onsdag: Höjd, Kula/vikt, Spjut, långlöpning med Patrizia 

Torsdag: Längd 

Fredag: Häck? 

Lördag: Stav 

Söndag:  Spjut 

 

Vi behöver kolla med 04/05-ledarna var de kan tänka sig hjälpa till.  
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4. Aktiva nyheter: 

 

5. Träning: 

Träningsdagbok diskuterades. Virva/Maria använder en app som heter XPS tillsammans med 

Bandyn. Den kostar en slant att använda. 

Tobias U har skapat en egen som är möjlig att bygga vidare på, men det tar tid som just nu 

inte finns för honom. 

Moa och Håkan har börjat kolla på ett läger till Sydafrika under nyårsveckorna. Gäller aktiva 

som satsar mot seniorelit under 2020. Potchefstroom/Dullstroom är orter som gäller. Flyg till 

Johannesburg. 

Mejla in era träningstider för vinterperioden i hallen, så vi kan ändra på hemsidan. 01-

gruppen heter sedan något år tillbaka ”Fysgruppen” och vill ha det ändrat. 

Vårens träningsläger kommer att bokas snart. Vi kollar lämpliga ställen och meddelar var det 

blir, när vi hittat passande datum.  

 

6. Tävling: 

SM är i antågande, och vi har just nu 11 aktiva som åker. Hotellet är Good Morning Hotel 

Karlstad City.  

Resa till terräng-SM i Umeå behöver bokas. Tåg med resa mellan torsdag och fredag är att 

föredra. 

 

7. Arena: 

Första Arenamötet är 27 augusti. Per har kallat gruppen för detta! 

 

8. Material: 

Arosvallens stavhoppsmatta är på väg att få en uppfräschning till Svealandsmästerskapen. 

Steplådor finns nu i hallen. 

 

9. Övriga frågor: 

Resultattävlingar under december och januari kommer att behöva planeras. 

Vi efterlyser ledare från 04/05-gruppen på dessa möten. 

Glöm inte att det att Castoramaperiod snart! Kolla nyheten på hemsidan: 

https://www.vasterasfriidrott.se/l/castorama/ 
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