
Västerås friidrottsklubb 
Junior/seniortränarmöte   

 

Datum: 16 september 2019 

Närvaro: Anna-Karin, Jocke, Lisa, Per, Tobias, Håkan, Göran, Peter, Magnus 

 

1. Föregående protokoll:  

Vi jobbar vidare App-träningsdagboken. 

 

2. Grupperna genomgång:  

PT:s gäng tränar vidare på olika orter. Medel/lång fortsätter säsongen. Kastarna är ännu 

flera, kanske behövs ytterligare en träningsgrupp.  

Hopparna kommer att träna grenspecifikt onsdag och torsdag, så de behöver koordinera 

träningarna för de som tränar båda dagarna.  

Vi behöver kolla över vilka som är ledare i 0405-gänget. 25 på träningarna i snitt, så det 

behövs flera ledare där som hjälps åt. 

Fysgruppen 10-12st, vill gärna vara en ledare ytterligare. 

 

3. Info kansliet:  

Träningstider tittades igenom inför inomhussäsongen.  

Håkan presenterade ett tänk på utbildning under vintern. Tanken är att ungdomstränarna får 

jobba med det praktiska materialet i boken ”Grundträning i Friidrott 10-14 år” och att 

intresserade J/S-tränare jobbar med ”Friidrottens allmänna träningslära” i studiecirkelform. 

Tobias och Henrik S är anmälda till Certifierad Coach som löper 2019-2020. 

Håkan presenterade en uppdatering av kvalgränserna till SM-tävlingar utomhus 2020. Dessa 

skall vara vägledande för tränare och aktiva och ligga synliga på hemsidan för alla. Håkan bad 

alla kolla igenom och ha åsikter innan de läggs ut. 

 

4. Aktiva nyheter:  

Tyra T-04 testar at träna med Mika och Mattias W under hösten. 

 

5. Träning:  

Påminnelse om att de gemensamma grengruppsträningarna inleds vecka 41. 

Mån: Sprint 

Tis: 

Ons: Distanslöpning/Höjd/Kast 

Tors: Längd/tresteg 

Fre: Häck 

Lörd: Stav 

 

Alla födda 2005 och äldre är välkomna. Vissa grupper behöver vi kanske begränsa antalet i, 

den diskussionen får vi ta när vi har provat. 
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6. Tävling: 

Klubbens herrar gick upp en division till nästa säsong när de vann Svealands div1 i Sollentuna 

den 2 september. 

Vi blev utan medalj på SM i Karlstad. Malin hoppade längdhopp halvskadad, och det räckte 

ändå till en 5:e plats. Efrem 4.a och 5:a på 3000mh resp. 5000m. Rickard glädjande 5:a i 

längdhopp. Färre SM-poäng jämfört med förra året. 

Svealandsmästerskapen blev en sportslig framgång, främst 14-åringarna tog många fina 

placeringar. Västmanland slutade 3:a totalt. 

 

7. Arena: 

Per berättade om första mötet med Arenagruppen den 27 augusti. Andreas Puskas 

presenterade tanken bakom ritningarna och gruppen som deltog kände sig nöjda med det 

som presenterades. Mycket detaljplanerande återstår ännu. 

 

8. Material:  

Yogamattorna behöver ses över.  

Lätta hantlar 3-7kg önskas (finns redan på plats nu, då de var beställda). 

 

9. Övriga frågor:  

’Bootcamp’-pass gemensamt för alla klubbens äldre medlemmar under ledning av Lisa G blir 

av den 19 oktober. Samling 10:00 i hallen. Vi behöver avboka övriga gruppers verksamhet 

och även M5. Lisa fixar inbjudan! 

 

Tobias undrade över huvudtränarens uppgifter. Önskemål om utvecklingssamtal med ledare 

under hösten. Håkan kollar tider för detta. 

 

Träningsstödet som klubben använder bör läggas synligt för alla medlemmar, så aktiva kan se 

över vad som krävs för att erhålla träningsstöd. 

 

Inför tävlingar önskades också en kommunikation via ledare, istället för att tala direkt med 

de aktiva om eventuella uppdrag.  

 

 

 

Nästa möte: 

 

Måndag den 21 oktober 19:00 i Westinghouse Arena 

 

 


