
Protokoll Ungdomstränarmöte Västerås FK 

Tid och plats: 9 december kl. 19:00 i Westinghouse Arena 

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

Deltagare: Hanna Åkerblom 06:07/2, Martin Frank 08:09/1, Anna Stenmark 10:11/3, Johan Silfvast 

10:11/2, Håkan Setthammar kansliet, Jenny Neidenmark 10:11/4, Axel Lycke 08:09/3, Mattias Norlén 

08:09/5, Johan Ahlén 08:09/4, Susanne Persson 12:13/1 och Frida Karlén 06:07/2 

1. Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll.  

Expressbildsspelen gick bra. Många nya funktionärer och allt fungerade mycket bra. 

 

2. Information från klubbens kansli 

Nya riktlinjer för tävlingsverksamhet kring barnidrott ålder 6-11 år. Största förändringar är 

att arrangören inte ska skriva ut resultat utan mer fokusera på lag och mångkamp. 

Riktlinjerna finns på svensk friidrotts hemsida. 

 

Årets VF cup kommer se likadan ut som tidigare år. Diskussion kommande möten kring 

formerna för 20/21 års VF-cup. 

 

Klubben vill rikta ett STORT TACK till samtliga tränare och ledare som gjort ett superbra jobb 

under 2019. 

 

Kansliet påminner om det begränsade registerutdraget som behöver vara inlämnat till 31 

december. 

 

Klubben påminner även om ansvarsområden för respektive träningsgrupp som ska skickas 

till henrik@vasterasfriidrott.se 

 

Kansliet har mailat ut funktionärsbehovet för 2020. För Inlagda Gurkspelen ska anmälan vara 

inne senast 1 januari. 

 

Genomgång av ledare i samtliga grupper gjordes på mötet. 

 

Kula- och diskusträningar kommer genomföras av de nya ungdomstränarna Anna Götberg 

och Maja Gustavsson på måndagar kl. 17:30-18:30 med start 30 december. Kommer vara 

samtliga måndagar. Gäller för åldersklass 2007 och äldre. Om man är intresserad av detta 

ska man anmäla intresse till Håkan. 

 

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. 

 

Grupp 08:09/5 upphör efter årsskiftet. Denna grupp kommer att slås ihop med 08:09/4 och 

kommer i och med det börja med 2 träningar i veckan (tisdag och söndag). Behåller namnet 

08:09/4. 
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4. Utbildningar 

Utbildningar planeras för 10-12 år och 12-14 år under våren. Kansliet har bett om att få 

utbildningar i Västerås och att vi får datum i god tid. Mötet trycker vidare på att det är viktigt 

att få datum i god tid.  Överväger även att köra 7-10 års utbildning under våren för de nya 

grupperna som startas upp och för ledare som ej gått ännu. Ta med intresse för 7-10 års 

utbildning till februari-möte. 

 

Grenutbildningar i kula och diskus genomfördes 5 december, ca 15 tränare deltog.  

 

5. Kommande arrangemang och tävlingar 

Distriksmästerskap i mångkamp (Mångkamps-DM) i friidrott är planerat till 11-12 januari i 

Westinghouse Arena. Anmälan senast 7 januari. Gäller för ålder 11 år och uppåt 

Inomhus DM i friidrott är planerat till 8-9 februari i Westinghouse Arena. Anmälan senast 3 

februari. Gäller för ålder 11 år och uppåt. 

 

Inlagda Gurkspelen ligger i januari. Information finns på hemsidan. 

 

Klubben planerar även 300 meters tävling ”Jaga Henke” och ”Jaga Jenny” den 19 december. 

Mer information finns på hemsidan. 

 

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. 

 

Tävling i stavhopp, höjd och tresteg den 28 december. Information kommer på hemsidan. 

 

Återkoppling från ExpressBild-spelen att ingångshöjden för F11 var för hög så många av de 

aktiva inte kom in i tävlingen. Detta för att det är dubbelårsklass. Informera om att man 

alltid har rätt att be om en lägre ingångshöjd om tidsprogrammet tillåter. 

 

6. Material 

Nya aluminiumhäckar behövs! 

 

7. Gemensam tävlingsresa 2020  

De förslag som kom upp på föregående möte ligger för tidigt i säsongen. Förslaget nu är 

Mars-spelen i Örebro som går av stapeln i mars. 

 

8. Månadens tema 

Uppdatera årshjul – kansliet tar fram ett förslag 

Ansvarsfördelning – kommer hanteras löpande 

 

9. Övriga frågor 

Många grupper tränar på söndagar kl. 10:00-11:00. Viktigt att inte flytta andra grupper till 

söndag FM. Föreslå hellre kl. 13:00 och framåt. Kansliet återkopplar till de äldre aktiva att 

visa hänsyn till yngre åldersgrupper. 

 



10. Nästa möte 

Nästa möte är planerat till 13 januari kl. 19:00-20:00. Grupp 06:07/4 är ordförande och 

08:09/1 är sekreterare. 

 

Till nästa möte är en övrig punkt lägerplanering. 


