
Västerås friidrottsklubb 
Junior/seniortränarmöte   

 

Datum: 16 mars 2020 

Närvaro: Magnus W, Lisa G, Håkan S 

Ett litet möte, då kallelsen inte gått ut pga planerat föräldramöte inför det nu inställda träningslägret 

i Alfamar, Portugal 

 

1. Föregående protokoll: 

Föregående protokoll lästes igenom. Arenamötet den 2 mars belystes, och vi jobbar vidare 

med planerna för den nya arenan. Just nu är det mindre dialog med projektgruppen, men de 

ritningar vi fick se den 2/3 kunde vi ge synpunkter på. Vissa delar har flyttats, och de nya 

placeringarna är mindre fördelaktiga i vissa fall. Kulringen som ligger utanför arenan hade 

flyttats till en mer undanskymd plats. Utegymmet fanns inte kvar alls.  

Innanför löparbanan finns dock allt kvar på samma ställe. 

 

2. Grupperna genomgång: 

Snabb genomgång på de 2 grupper som fanns på plats, och där tycks träningen funka bra. 

 

 

3. Info kansliet: 

Sammanlagt 13 medaljer på inomhusmästerskapen är 1 fler än förra året. 

Just nu vet vi väldigt lite om kommande tävlingar, då Covid-19 har gjort att många 

arrangemang har ställts in. Göteborgsvarvet är inställt, och flera av vårens långlopp likaså. 

LAG-SM-kvalet i Norrköping den 21 maj vet vi ännu inget om, men det är ännu inte inställt. 

Vid eventuell final så är torsdag den 25 juni i Borås som gäller! 

Till Norrköping beställer vi en stor buss, om allt går som planerat. 

Till sommarens SM-tävlingar så bokas hotell till JSM i Linköping och USM i Norrköping. 

Behovet av hotellrum i Uppsala under Friidrotts-SM diskuterades, och eventuellt så bokar vi 

något rum. 

 

4. Aktiva nyheter: 

Markus Andersson, nybliven USM-vinnare på 1000m i P15, förvaltade formtoppen bra 

genom att i Örebro springa 3000m på 9:17.93. En bra tid inomhus. 

 

5. Träning: 

Lisas ”Bootcampdag” hoppas vi kunna köra den 18/4 igen, då Loppisen som skulle hållas den 

dagen ställs in till 99%. Samling 10.00 och vi håller igång till 12.30, med avslutande lunch. 

2005 och äldre bjuds in. Håkan fixar en inbjudan i Google eller Doodle. 

 

6. Tävling: 

Inget annat än det som sades under punkten Info Kansliet. Följ gärna med i utvecklingen den 
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kommande tiden, och dela med er av nyheter ni ser. 

 

7. Arena: 

Vi har bokningar på Arosvallen som tidigare, men med start redan vecka 17 i år. Vi kommer 

att flytta ner material under vecka 16-17 från hallen.  

 

8. Material: 

Inget nytt har köpt in den sista tiden. Inga nya önskemål. Vi försöker att vara återhållsamma 

till vi vet hur våra arrangemang kan hållas under vår och sommar. 

 

9. Övriga frågor: 

 

 

 


