
Protokoll Ungdomstränarmöte Västerås FK 

Tid och plats: 11 November kl 19 i Westinghouse Arena 

Ordförande: 06/07:1 och Sekreterare: 06/07:2 

Deltagare: Hanna Åkerblom 06:07/2, Jani Eriksson 10:11/4, Daniel Berr 10:11/2, Håkan Setthammar 

kansliet, Christina Forsberg 08:09/1, Matilda Åkerlund 08:09/1, Susanne Persson 12:13/1 och Frida 

Karlén 06:07/2 

1. Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll. Påminnelse om att beställa registerutdrag senast 31 

december ska det vara hos kansliet 

 

2. Information från klubbens kansli 

- Påminnelse om funktionärsmiddag den 22 november. Kom ihåg att anmäla er snarast. 

Träningar kan genomföras fram till ca kl 19. 

- Perioden 5-7 december är hallen bokad för extern aktör. Träningar kommer därmed vara 

inställda från torsdag 5 december kl 20 till lördag eftermiddag 7 december. 

- Ev kommer en ytterligare anställd på ca 20% tillkomma för att stötta 

ungdomsverksamheten. 

- Påminnelse om att samtliga lag ska skickas in arbetsfördelningslistan till Henrik senast 30 

november. 

 

3. Kölistan. Nya barn som vill börja friidrotta 

Kölista utdelad till berörda grupper. Viktigt att om man som grupp inte kan ta emot de nya 

aktiva måste det återkopplas till Håkan på kansliet så de kan återgå till listan. 

 

4. Utbildningar 

Utbildningar planeras för 10-12 år och 12-14 år under våren. Viktigt att få datum i god tid.   

Höjdhoppsutbildning genomfördes 7 november, ca 15-20 tränare deltog.  

 

5. Kommande arrangemang och tävlingar 

Expressbildsspelen 30 november – anmäl så snart det går och kom ihåg funktionärer. 

VF-cup 8 december arrangeras av 10:11/2 och 08:09/4. 

VF-cupen omgång 6 kompletteras av 06:07/1 

Klubben planerar även 300 meters tävling ”Jaga Henke” och ”Jaga Jenny” den 17 alternativt 

19 december. Mer information kommer. 

Julskinkekastet är planerat till den 21 december. Kula och vikt inomhus. Det är tävling från 

13 år och uppåt. 

Nyårskastet är slägga utomhus på den 31 december. Tävlingen är på Apalby från ålder 13 år 

och uppåt. 

IUDM från 11 år och uppåt kommer preliminärt att bli den 25-26 januari i Västerås. 

IUDM i mångkamp från 11 år och uppåt kommer preliminärt att gå av staplen 4-5 januari i 

Västerås. 

 

6. Material 

Inget nytt angående material 

 



7. Gemensam tävlingsresa 2020  

De förslag som finns är 

- Örebro indoor games 11-12/1 

- Mondo indoor games 7-9/2 i Uppsala 

- Hammarbyspelen 15-16/2 Sätrahallen – Fungerar ej. VF-cup denna helg. 

Avvaktar nästa möte. Bästa alternativet just nu är Örebro. 

 

8. Övriga frågor 

Notera i kallelsen till kommande möten att tiden är för mötet är kl 19-20.  

Troligtvis kommer global sports till Expressbildsspelen. Håkan verifierar och det kommer 

vara noterat i Tävlings-PM. 

 

9. Nästa möte 

Nästa möte är planerat till  9 december kl 19-20. Grupp 06:07/2 är ordförande och 06:07/4 

är sekreterare. 

Till nästa möte är en övrig punkt lägerplanering samt översyn årskalendern. 


