
Protokoll VFK Senior/juniortränarmöte 

2020-06-15 kl 19:00 - 20:00 

Närvarande:  

Håkan Setthammar, Kjell Bystedt, Lisa Gustavsson, Mika Pekkarinen, Peter Skoog, Primrose Ulegård, 

Daniel Allard 

 

§1 Genomgång av föregående protokoll 

 

§2 Läget i grupperna 

02/03: (Henrik) 

Agnes börjar träna med John. Elvira börjat springa igen men är väldigt försiktigt. Moas befarade 

Covid19 var halsfluss. I övrigt OK status i gruppen. 

Sprint: (Primrose) 

Kör på som vanligt. Har stött på en liten bump då man tränade mot Stafett-SM men det blev flyttat. 

Men man kör på enligt den planen man hade lagt. Hög närvaro på träningarna. Astrid på väg in i 

lumpen. Tim lite öm i ljumskarna. Alla i övrigt friska. 

Kast: (Kjell) 

Det går bra för kastargänget. Mycket personliga rekord på vägen fram mot sommaren. Johannes 

fortfarande lite ont i rytten. Leo igång igen efter mycket skola. Alfons också på gång igen efter lite 

ryggproblem. Blir troligen tävling i Falun. Avser att tävla på Mälarspelen 27-28/6  med 8 deltagare i 

varje gren.  

04/05: (Peter) 

Gruppen i stort sätt uppdelat i två gäng. Ett som tävlar och ett som bara tränar. Bra närvaro bland 

dem som tävlar. Inga skador i gruppen men gruppen minskar i storlek när man börjar träna utomhus. 

Alla som vill träna grenspecifikt kör på och hoppas att det blir ett Ungdoms-SM i slutet av augusti. 

Lisas grupp: (Lisa) 

Lite tungt på senaste tiden då det är två sjuksköterskor och två som tagit studenten. Annars rullar det 

på. Lite benhinnekänning. Pontus känner inte av armbågen. Maja känner lite i knä och joggar lite men 

trycker inte på med fart än. 

Mattias/Tyra: (Mika) 

Mattias och Tyra kör på. Tyra lite småkänningar i ljumske och lår. Samma känning som i höstas. Har 

det under uppsikt. Nöjda med resultaten hittills och det har gått fort för Mattias på träningarna. 

Långlöparna (Daniel Allard) 

Inga skador och det rullar på bra. Efrem är på gång och skall testa på onsdag.  

 



Håkan Setthammar 

Patrik Hjort tillbaka i full träning. Skall springa 200m på onsdag. 

Ludvig kör på och kastar spjut nu. 

Louise kan börja träna stav snart igen. 

 

§3 Mästerskap och tävlingar 

Veckans gren bara planerad till vecka 26. Därefter är inga fler tävlingar planerade. 

Det blir ett SM i Uppsala i Augusti 3 dagar 

Mälarspelen i Eskilstuna blir av 27-28 juni. Max antal. 

Gurkspelen – Inbjudan finns ute och kommer köras i block. Tävlingen kommer alltså genomföras i en 

begränsad form med 30 deltagare per block. 

Prim berättar att alla distrikt skall lägga upp sanktionerade tävlingar på sina hemsidor. Så för 

Västmanland skall Mats Bodén utlysa tävlingarna på sina hemsidor. 

Blodomloppet inställt. 

Mästerskap i övrigt är det väldigt lite information om. 

Vi behöver hjälpas åt att leta och hitta tävlingar för att skapa förutsättningar för att kvala till 

mästerskap. Flagga upp i facebookgruppen om man hittar tävlingar. 

Önskemål från Daniel att medel/lång gärna vill ha två tävlingar under juli, gärna på lördagar. 

Primrose lägger till att det även önskas ett par kortsprinttävlingar också. 100m, 200m och 400m 

Håkan tänker även att det vore bra med någon hopptävling (tresteg, längd) 

Lisa önskar även spjut innan Gurkspelen. 

 

§4 Övrigt från kansliet 

Felix Siljebäck har accepterat att ta rollen som huvudtränare och kommer tillträda till hösten. 

Närvarolistor skall snart skickas in igen. Tänk på strukturen för rapporteringen enligt ”best practice”. 

Henrik Astfors skickar ut när det är dags. 

 

§5 Träning / Träningsarena 

Håkan meddelar att det är bra att meddela hur man avser träna under sommaren för att om möjligt 

kunna optimera bokningarna av Arosvallen. 

Inga synpunkter från tränarna. 

 

 



§6 Material 

Kursen i 1080 förra veckan. Många deltagare. Hoppas fler börjar använda den. 

Hopprepen som önskades förra mötet finns i ”coaches locker”. 

Kjell skall inventera vajrar på Apalby och återkommer. 

 

§7 Övriga frågor och diskussion: 

 Kjell framför lite kritik mot hemsidan. Peter förklarar lite hur hemsidan funkar och uppmanar 

till att skicka in felrapporter som tar det vidare med de som förvaltar och vidareutvecklar 

hemsidan. Ange vilken enhet man använder. 

 

 Bidrag från Riksidrottsförbundet. Förväntas beslut i veckan. 

 

 Håkan informerar att det ser ut som att vi kan få vissa hyressänkningar men det är inte helt 

klart. 

 

 LF Sommarkul har dragit igång och det verkar gå bra. 

 

 Primrose berättar att hon var på spjutskola i Södertälje och fick prova deras nya arena. Hon 

undrar om kastgänget borde åka på sådan utbildning. Tränare + ungdomar. Dag 1 är det 

teknik och träning och dag 2 är det tävling som också filmas. Kanske ett förslag till 

kunskapsutveckling. T.ex. unga ledare men även för äldre ledare som kan bolla tankar, idéer 

och ta del av de senaste rönen. Kjell styrker att detta är bra och berättar hur man tidigare 

varit med på liknande kastutbildningar i Falun. 

 

 Även VFK skulle kunna hålla utbildningar, exempelvis sprint med 1080 Motion, 

analyssessioner. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Henrik Smidskog   Håkan Setthammar 

 


