
Tränarmöte 20 april 

 

Närvarande: John, Henrik, Kjell, Prim, Magnus, Lisa, Håkan (en stund i början) 

 

Föregående protokoll 

 

Gruppernas genomgång.   

Sprint: Annorlunda situation med uppbyggnad på uppbyggnad. Flera är hemma igen och 

tränar med gruppen så de är många. En som varit utomlands får vänta med att träna med 

gruppen. En tränar på egen hand utomhus. Några har astma/pollenallergi.  

 

Kast: Det är väldigt många som kastar så de har delat upp mer olika tider. En ny kille 16 år, 

som börjat kasta. Alfons har någon lättare sträckning i ryggen. Johannes har ryggont. 

 

02/03: Har också förlängt uppbyggnad. Träningen har fungerat bra. Några få har slutat, 

övriga kör på bra. Elvira kör rehab efter att ha stukat foten. 

 

John: Melina kör alternativ träning fyra veckor, ingen löpning. Visar ingen stressfraktur men 

hon har ont. Roddmaskin och cykel funkar bra och hon är träningsvillig. 

 

Magnus: Fungerar väldigt bra. Kör utomhus, tre veckors perioder. Simon har varit skadad 

länge, tränar annars mest med sin pappa. Daniel och Magnus kör som ett team. 

 

Fysgruppen: Är ofta många på träningarna nu, kör också mer uppbyggnad. Maja har lite 

problem med ett knä (hopparknä). Pontus har lite problem med en armbåge. Han kan göra 

allt utom att kasta spjut (kulkast funkar). Några har lite känningar av benhinnor men inga 

större bekymmer. 

 

Håkan: Patric är frisk och skadefri och kör på väldigt bra. Stavhopparna (äldre) funkar bra. 

Höjdgruppen kör fortfarande tufft på lördagar, funkar bra. 

 

 

Kansliets punkter:                           

 

Lag-SM-kval: får vi köra så har vi aktiva som vill/kan köra. 

 

Kraftmätningen två lag i mixedklassen. 

 

Tävlingar födda 2002-2005 Veckans gren 

Förslag: en starttid för 2002-2003 och en för 2004-2005. Veckodag onsdag sprint och hopp ( 

även spjut om vi har gräset onsdagar annars får det bli tisdag eller torsdag) 

Länge löpning: var tredje lördag olika platser, Magnus och Daniel ordnar detta    

Kast Apalby: lördagar 

 

 

Återkoppling från aktiva som haft första mötet med Stefan Ågren: De aktiva som varit hittills 

är nöjda. Många har fått övningar som hjälper dem. 

 



Alla tränare vet inte vilka som ska få screening/vad det baseras på. Bättre kommunikation 

önskas. Både när det gäller vilka som får screening och varför, men också hur aktiva som 

inte får screening, men ändå vill göra det, ska gå tillväga. Tränarna behöver veta vad de ska 

säga/informera dessa aktiva om.  Tränare behöver i god tid få veta när deras aktiva ska göra 

sin screening så att de kan vara med. Det är tränaren som har grenkunskap  och 

träningsupplägg m.m.   

 Presentera de elitaktiva på hemsidan och vad som krävs för att få elitstöd.        

 

 

Craftavtalet är inte klart än.                                 


