
Västerås friidrottsklubb 
Junior-/seniortränarmöte   

 

Datum: 2019-11-18 

Närvarande:  Per A, Håkan, John, Magnus, Kjell, Lisa, Göran 

 

1. Föregående protokoll:   

”Jaga Henke/Jenny” torsdag 19 december 19:00. Kom och spring 300m! 

 

2. Grupperna genomgång:  

Ulrika och Loa tar paus som tränare för 03-gänget.  

Löpargruppen flyter på, olika planeringar just nu p.g.a. terrängsäsongen.  

Släggkastarna tävlade i Halloweenkastet, flera kastade bra, Leo persade. Kastargänget kräver 

mer och mer tid, ju fler och bättre de blir. Hur kan vi använda de äldre aktiva för att hjälpa de 

unga.  

Kula/diskus har möjlighet att träna i Munktell Arenan med Brändeborn/Gabrielli söndagar 

10:30. Säg till på kansliet om någon är intresserad, så försöker vi koordinera! 

Lisas grupp flyter på. Hon är fortfarande ensam ledare och söker en kollega!  

Höjdgruppen är 11 st., flyter på bra. Från -01 och yngre.  

Drygt 10 st. av 04-05 kan ha chans att åka till USM.  

Flera ledare från 04-05 vill hänga med i den grenspecifika träningen, men då inte alla aktiva 

vill tävla så behövs flera ledare som tar hand om dessa. Vi diskuterade lösningar på detta. 

 

3. Info kansliet: 

Diskussion om läger och reglerna för att åka med till Portugal 22-29/4 2020. Håkan bifogar 

det han skrivit ned, som efter revidering hamnar på klubbens hemsida. 

04/05-gänget åker på läger till stad i Sverige sista helgen i maj.  

 

4. Aktiva nyheter: 

- 

 

5. Träning:  

Magnus och Danne vill veta vad 04/05-gänget gör dagarna före och efter de är med och 

springer, så de inte överbelastar. Markus kommer att springa med Magnus gäng 

huvudsakligen. Magnus önskar att någon ur 04/05-gänget tar på sig ansvaret för övriga i den 

åldern, så vi får en eller ett par ledare ur den åldersgruppen som gör ”samma resa” som han 

gjort. 

 

Vi behöver skaffa ett par skyltar till hallen som informerar föräldrar om att yngre syskon inte 

får vara och springa på banorna under träningspassen! Håkan fixar det! 

 



Västerås friidrottsklubb 
Junior-/seniortränarmöte   

 

6. Tävling: 

Öppen klass springer 1000m på VF-cupen 1 februari stället för 600m.  

Hopptävling under julledigheten önskades! 

Lämpligt lördag 28 december. 

 

7. Arena: 

Projektet igång med Karin Spets som representant från kommunen. 

Första mötet tillsammans med kommunden tillsammans med amerikanska fotbollen torsdag 

den 28 november 16:30 på Sigurdsgatan 9. 

 

8. Material: 

Magnus har fått ansvar för laktat-mätaren.  

 

9. Övriga frågor: 

- 

 

Nästa möte den 16 december 19:00-20:00 i hallen. 

 

 

 

 

 


