
Västerås friidrottsklubb 
Junior/seniortränarmöte   

 

Datum: 21 oktober 2019 

Närvaro: John, Lisa, Håkan, Linda, Henke, Prim, Magnus W,  

 

1. Föregående protokoll: 

Magnus har också sökt certifierad coach. Alla tre, Tobias, Henrik S, och Magnus har fått plats, 

men medel/lång hade för få intresserade för att det skulle finnas utrymme från förbundets 

sida att genomföra kursen! 

 

2. Grupperna genomgång: 

Lisa, lite tunt på träningarna. Har en lagetsida för närvaro, men använder en Messenger-

grupp istället. Albin tränar med Lisa en dag i veckan. Har minskat träningen något, för att 

återhämta sig bättre. 

Sprintgruppen; skola och träning funkar bra.  

Magnus W och Dannes gäng flyter på riktigt bra, upp till 8 pass i veckan. Bra utdelning på 

Terräng-SM. 

0203 flyter också på bra, grundträning för hela slanten.  

”Kronis” utan aktiv en månad, då Melina åker till USA 4 veckor. Verkar kunna träna där.  

Patric ska försöka hitta bra träningstider med Sprintgruppen när det blir längre FSNU/FSPU. 

 

3. Info kansliet: 

Henke informerade om ansvarsområden som kansliet vill ha i varje grupp, likt förra veckans 

info till ungdomsgrupperna. 

Diskussion om områden med funktionärer. Prim önskar datum för inlämning av närvaro i god 

tid, och sedan vid flera tillfällen innan, då deras närvarorapportering inte påminner på 

samma sätt som Laget.se.  

Info om registerutdrag som alla ledare som har aktiva under 18 år i träning ska beställa och 

visa upp. Henrik eller Håkan checkar att det är uppvisat men för ingen statistik och behåller 

det inte. Henke mejlar ut mera info. 

Håkan lyfte info. om klubbdräktsbyte i framtiden. Träffar Craft på tisdagen och kollar deras 

utbud. Trimtex gäller fortfarande under inomhussäsongen. 

SM-kvalgränser inomhus visades upp för beslut i november.  

Fotografering 9:e-12:e december av alla grupper. Bokningslista delades ut  

RF:s Dopingkurs efterfrågas för de aktiva. Vi försöker jobba med den under vintern. 

 

4. Aktiva nyheter: 

Nadja Strandberg -96 byter till Hässelby, då hon bor där och tränar med dem redan. 

Mirza Nalic, långlöpare, byter klubb efter en säsong.  

Merih Hagos -98 långlöpare från Eskilstuna och Krister Larsson -85 kastare från Bore är 

nykomlingar i Västeråskläder kommande säsong! 
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5. Träning: 

Prim har fått möjlighet att träna damlandslaget i Rugby under hösten!  

Träningen tycks flyta på enligt plan i de flesta grupperna. Medel/långlöparna tävlar 

fortfarande i viss mån, men det fungerar att dela på olika upplägg. 

 

6. Tävling: 

”Jaga Henke”, tävling på 300m i december. Datum kommer. Medel/lång funderar på att köra 

en löpserie över 800-3000m. ”Oramor” diskuterades i teknikgrenarna.  

 

7. Arena: 

Inget mera möte inför nya arenabygget. Arosvallen underhålls så gott det går och ska vara 

tävlingsbar ett par år ytterligare. Nya arenan ska vara färdig april 2022. 

 

8. Material: 

Laktatmätare önskas av medel/lång. Håkan tittar på en smidig modell och köper in. 

Hantelställ och yogamattor har köpts in.  

 

9. Övriga frågor: 

Träningsläger Sydafrika under jul/nyår kollas det på. Pris mellan 17-22000 kr beroende på 

flyg och boendeform. 

 

10. Nästa möte 

Måndag den 18 november 19:00 i Westinghouse Arena.  

 


