
Västerås friidrottsklubb 
Junior/seniortränarmöte   

 

Datum: 20 januari 2020 

Närvaro: Per, Peter, Tobias, Håkan, Lisa, Göran 

 

1. Föregående protokoll:  

Det andra tillfället var det få närvarande vid lyftutbildningen. Vi tar nytt datum den 6 februari 

mellan 17.30-19.00. Bjuder in även ledare 0607, som ska börja lyfta snart! 

 

2. Grupperna genomgång: 

2 tjejer i Lisas grupp, 22 och 24 år, har börjat träna och tycker det är riktigt roligt. De har 

friidrottat tidigare. 

Abdi-03 har hört av sig och vill börja.  Kan köra med 0203-gänget som behöver några killar. 

Ny kille, Charlie till 03-gänget. 

0405-gänget är på gång in olika grengrupper. Flera är taggade på grenträning.  

11 kvalade hittills till USM. I 2003 är det flera kvalade till JSM, 3 i viktkastning! 

Sprintergänget, 1 kvalad hittills. Lukas kvalar nog på 60m 

Ingen ”sprintträning” just nu på måndagar, då det ofta är vilodag efter tävling. 

 

3. Info kansliet: 

M5 kommer att lägga ner verksamheten från i vår, och flyttar ur hallen de närmaste 

veckorna. Vi tittar på lösningar för att kunna behålla 1080-sprinten i hallen. Kostnaden får 

styra. 

SM-tävlingarna under feb-mars diskuterades. Hotell bokade, och det tycks finnas ledare som 

kan följa med.  

 

4. Aktiva nyheter: 

Malin O-M har gjort ett bra läger i Stellenbosch, och är på väg mot tävlingssäsong. 

Sofi har fått grönt att börja belasta axeln, men har bara smygstartat med träningen. 

 

5. Träning: 

 

 

6. Tävling: 
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7. Arena: 

Nya arenan diskuterades. Flera möten är på gång. Tyvärr är det en fotbollsplan inritad i de 

sista ritningarna. Denna ser vi helst att den inte används under de tider vi tränar på 

anläggningen.  

 

8. Material:  

Fiskevåg/bagagevåg till vägning av kulor till träning. Kan vi hänga upp en i en kätting, så den 

får vara kvar? 

 

9. Övriga frågor:  

En lathund till flygande 30-utrustningen önskas av 0405-gänget.ladda hem MyFreeLap-

appen, så är det relativt lätt att köra den. Flera ”bippar/sändare”önskas för att slippa byta. 

Kostar ca 2000kr/st, så var rädda om dem! 

 

10. Nästa möte den 17 februari 19.00. 

 

 

 


