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1. Föregående protokoll: 

Mycket nytt från det protokollet. Inget Lag-SM-kval i år, en eventuell final med de sex lag 

som kom på plats 1-6 förra året. Alla lagen i kvalet finns kvar nästa år.  

Veckans gren har kommit igång, och det har hittills varit mest yngre deltagare. 

Stefan Ågren, det kommer att planeras bättre till hösten, då ledarna ska ges chans att vara 

med under screeningarna på tider som passar. 

 

2. Grupperna genomgång: 

Flera grupper har förlängt uppbyggnadsperioden, då de inte kan tävla som de brukar.  

Löpargänget tränar bra, kör 3v cykler. 

Höjdgruppen är ca 10 aktiva på passen. Hoppstyrkepasset körs lördagar, och höjd onsdagar.  

Melina är på bättringsvägen just nu. Mindre ont i underbenen, hälsar John. 

0203 har tränat bra, och är tävlingssugna. 

Stavhopparna är många, ibland 15-20st på en vecka i olika grupper. Roligt!  

Sprintgruppen har tränat bra sista tiden, och börjar tävla de närmaste veckorna på ”Veckans 

grenar” 

 

3. Info kansliet: 

Nytt beslut om tävlingar för 18+ tas den 8 juni. Blir det positivt så försöker vi att hitta former 

för tävlingar. 

Utbildningen i 1080-sprinten behöver upprepas, då det senast var dålig uppslutning. Håkan 

kollar nytt datum med Kalle Granath. 

Behovet av en ställning vid ett av löpbanden i gymmet lyftes. Det finns behov av att springa 

med mindre belastning under rehab. Håkan kollar kostnad och möjlighet att köpa in eller att 

göra ett eget. 

 

4. Aktiva nyheter: 

Lukas Nordén har drabbats av en lättare bristning i hamstring veckan innan mötet. Träffar 

Stefan Ågren och kollar hur det ser ut. 

Emma Stenlöf har skadat knät under ett höjdpass. Risk att det är främre korsbandet som är 

skadat. Hon ska göra en MR den närmaste tiden. 

 

5. Träning:  
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6. Tävling: 

400m önskades under ”Veckans grenar” vecka 22. Håkan fixar sanktionen. 

Stavhopparna kommer att göra resultattävlingar var 14:e dag på Arosvallen, håll utkik på 

hemsidan. 

Finns det önskemål om flera resultattävlingar, så kontakta Håkan eller Henke, så de kan 

/hinner ansöka om sanktion. Minst 7 dagar i förväg! 

Stafett-SM har fått ett nytt datum den 27-28 juni, och Håkan bokar hotell och anmäler, om 

det blir tävling. Övriga SM-tävlingar som förbundet vill genomföra är mångkamps-SM i 

Ljungby, stora SM i Uppsala, JSM i Linköping och USM i Norrköping. 

 

7. Arena: 

Det mesta finns nu på Arosvallen i materialväg.  

 

8. Material: 

Hopprep önskades av sprintgänget. 

 

9. Övriga frågor: 

Håkan avslutar tjänsten i klubben i början augusti, och styrelsen letar en ersättare.  

Kansliet är bemannat under kontorstid de flesta dagarna. Håkan och Henke jobbar 

förmiddag/eftermiddag, så det finns chans att hålla öppet även om de är permitterade på 

40%.  

 

10. Nästa möte måndag den 15 juni 19.00 i Westinghouse Arena. 

 

 

 


