
Västerås friidrottsklubb 
Junior/seniortränarmöte   

 

Datum: 17 februari 2020 

Närvaro:  

Göran Åkerblom, Henrik Smidskog, Magnus Wallenius, Håkan Setthammar, Primrose Ulegård, John 

Kronberg, Kjell Bystedt, Peter Skoog,  

 

1. Föregående protokoll: 

När Anders och Amanda Rydberg kör sin andra del av lyftutbildningen, så skulle Lisa G och 

hennes Fysgäng önska delta. 

Håkan kollar upp om det finns möjlighet att köpa ytterligare 2 sändare till MyFreeLap-

utrustningen. 

 

2. Grupperna genomgång: 

03-gänget har fått med några nya killar i träningen.  

Kastargänget har gått framåt rejält i viktkastning under vintern. Många pb! 

PT-gänget tränar på bra. David Mörck är på väg tillbaka efter en vinter med mycket sjukdom. 

Hos löparna med Magnus/danne flyter det på bra. David R och Simon skulle behöva en grupp 

som tränar lång sprint, kanske tillsammans med David M och Mattias W? 

 

 

3. Info kansliet: 

M5 lägger ner sin verksamhet från 1 april. De håller på att flytta ur hallen just nu. Kalle 

Granath har hjälpt oss att få hyra en 1080Sprint på månadsbasis, men ha vill själv ha tillgång 

till den på tisdagar. Alla sprinttränare har fått inloggning till Webbutbildningen på denna. Lisa 

G, Göran Å och Peter S vill också ha denna eller få ett nytt mejl med inbjudan. Kalle kommer 

att köra en kväll med utbildning, så flera kan använda. Ny padda finns i boden vid 

kastområdet i hallen, som används tillsammans med Sprinten. 

Vi har också fått köpa loss en del saker från M5 till bra priser. En del ligger i det gamla 

Testrummet, för att inte blandas ihop med de grejer M5 har kvar i hallen. En Wattbike står 

redan i gymmet.  

Håkan träffar Stefan Ågren på torsdag den 20/2 för att få till ett slutligt avtal med 

Elitortopedi. Förhoppningsvis kan vi rulla igång ett samarbete direkt efter inomhussäsongen. 

Besöksadressen är Nettovägen 1 i Järfälla (Barkarby köpcenter), några kilometer efter 

Rotebroavfarten på väg till Stockholm. 

10 armband för inträde på Lögarängsbadet/Medley finns hos Håkan. Dessa kan man låna när 

man behöver träna där! 

Dessa ersätter alltså de kort som vi tidigare har visat upp i receptionen. 
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4. Aktiva nyheter: 

 

5. Träning: 

Thomas Eriksson skulle vilja köra ett hoppstyrkepass någon dag i veckan under 

uppbyggnaden, så flera av hopparna står rustade inför vårens och sommarens hoppträning. 

Tid och antal deltagare kommer det info om. 

Håkan och Henke försöker hitta en lösning på hur ett par av tjejerna Henkes grupp ska kunna 

träna längd utan att det påverkar det övriga upplägget för veckan.  

Dagarna för grenspecifik träning kollades igenom.  

0405-gänget åker på träningsläger till Skara den sista helgen i maj. Det krockar med Stafett-

SM, men de räknar med att kunna ta sig dit för de som kommer att springa där! 

 

6. Tävling: 

Vi anmäler ett mixlag till Kraftmätningen för 17-årslag i Sollentuna den 15 mars. 

SM-tävlingarna är på gång, och vi kollade igenom anmälningar och bussar till de olika 

arrangemangen. 

 

7. Arena: 

Nytt möte med Arenagruppen inför nybygget den 2 mars. 

Arosvallen bokas ett par veckor tidigare i år, från mitten av April, då vår tävling Aimsoft 

Games går av stapeln redan den 3 maj. 

 

8. Material: 

Inget nytt önskades. Ismos beställning av 800g-spjut är på gång (har nu anlänt till hallen). 

 

 

9. Övriga frågor: 

Gemensam aktivitet som Lisa hade i höstas kommer att hållas den 18 april mellan 10.00 och 

12.00 med avslutande lunch. 

 

10. Nästa möte måndag den 16 mars klockan 19.00 i Westinghouse Arena. 

 

 

 


