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Summering 2019 och mot 2020! 

Det har hänt mycket i Västerås Friidrottsklubb under 2019 vi ligger i startblocken för att ta fart mot 
2020. Vår kanslichef Henrik Astfors och huvudtränare Håkan Setthammar har börjat sina 
anställningar och det har verkligen blivit ett lyft för klubben. Idel lovord från alla håll! 
 

Vi har haft en bra utveckling av våra arrangemang. Vi har lyckats behålla det totala deltagarantalet 
och intäkterna för motionsloppen har ökat. Det är mycket positivt då trenden är den omvända i 
Sverige. Det bidrar till att vi har en ekonomi i balans. Vi har ett bra eget kapital och kassaflöde. 
 

Vi har börjat arbetet med den nya friidrottsarenan och vi kan redan nu avslöja att det ser riktigt bra 
ut. Vi får tyvärr inte visa några ritningar ännu men framåt vårkanten ska förstudien vara klar. Arenan 
beräknas vara klar till utomhussäsongen 2022. 
 

Det börjar se bra ut på tränarsidan. Vi har fått in Thomas Eriksson som höjdtränare och Glenn 
Lindfors som stavtränare. Vi förstärker ungdomsverksamheten med Maja Gustavsson och Anna 
Götberg, som även blir våra ungdomstränare i kula.  

Vad händer 2020 
Henke väntar tillökning och kommer att vara pappaledig i januari 2020. Vår tidigare klubbdirektör Per 
Tunander kommer tillbaka en sejour och ansvarar för Westinghouse Inlagda Gurkspel. 
 

Medlemsfakturorna för 2020 skickas ut i januari. Det är oförändrade avgifter.  
Ett tips! Vi har familjemedlemskap som bara kostar 800 kr för en hel familj. Skicka ett mail till 
kansliet@vasterasfriidrott.se med personuppgifter på hela familjen.  
Det blir ny medlemskontroll i hallen i februari/mars. 
 

Viktigt! 
Alla tränare MÅSTE ha visat upp registerutdrag från polisen senast 1 januari 2020. De som inte har 
gjort det får inte träna barn efter 1 januari (Barn är alla upp till 18 år).  
Frågor: Kontakta henrik@vasterasfriidrott.se 
 

FN:s barnkonvention blir lag 1 januari 2020. Alla barn har samma rättigheter. 
Nya regler för barnidrott börjar gälla från utomhussäsongen 2020. 
http://www.friidrott.se/docs/friidrottenstavlingarforbarnwebb.pdf 

Kommande arrangemang  

Till följande arrangemang behöver vi funktionärshjälp.  
18-19 Januari Westinghouse Inlagda Gurkspel 
3 Maj Aimsoft Games 
13 Maj  Vårruset 
13 Juni  Mälarenergi Stadslopp 
27 Juni Veterans-SM Mångkamp 
1-2 Augusti Westinghouse Gurkspel 
24 Augusti Blodomloppet 
 

Vi önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!  

 Per Andersson, ordförande VFK styrelse 
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