
Protokoll Ungdomstränarmöte Västerås FK  

Tid och plats: 13 januari kl. 19 i Westinghouse Arena. Ordförande: 06/07:1 och 
Sekreterare: 08/09:1 

Deltagare: Hanna Åkerblom 06:07/1, Kristina Forsberg 08:09/1, Matilda Åkerlund 
08:09/1, Anna Stenmark 10:11/3, Mikael Meinhardt 10:11/2, Håkan Setthammar 
kansliet, Jenny Neidenmark 10:11/4, Andreas Svensson 08:09/3, Johan Ahlén 08:09/4, 
Erik Arnsten 12:13/1, Markus Dahlberg 12:13/1, Frida Karlén 06:07/2, Linda Wiklund 
06:07/1, Jani Eriksson 10:11/4 och Per Lundén 10:11/1 + 12:13/1.  

 
 

1. Genomgång av föregående protokoll 
 

2. Information från klubbens kansli 
 
Henrik påminner om att skicka in intyget om begränsat registerutdrag. Alla grupper         
bör se över sina träningstider på hemsidan.  

 
             Vi behöver mer info kring uppdraget som ansvarig för ungdomstränargrupperna.     
             Håkan informerar om att uppdraget handlar om att vara en kontakt för      
             ungdomsgrupperna vid tävlingar, nya grupper och för att sammanställa utbildningar.     
             Även uppdatera tävlingslistor.    
             Någon att vända sig till helt enkelt. 
 
             Vi önskar att utbildningen för 10-12 och 12-14 sker på hemmaplan.  
 
              Annars får man anmäla sig till något av följande; 
              10-12 år; 14-15 mars och 4-5 april Örebro.  
              12-14 år; 7-8 mars och 18-19 april  
              Norrköping/Linköping.  
              7-10 år; 25-26 jan Norrköping och 1-2 feb Örebro.  
              Via UC-mellan anmäler man sig. 
 
            Nytt datum för VF-cup är förslagsvis lördag 7 mars. Om datumet passar ber vi Håkan 
            ändra detta i inbjudan på hemsidan. Vi går själva ut i grupperna och informerar.  
 

3. Kölista  
Grupper som kan fylla på med barn har fått listor.  
 

4. Utbildningar 
6 feb kl. 18.30 är det utbildning med Håkan spjut och slägga. Vi tycker detta har varit 
superbra och hoppas att detta återkommer.  

 
5. Tävlingar 

Gurkspelen i helgen. Funktionärsgenomgång på onsdag.  
IUDM 8-9 feb.  



 
 

6. Material 
En till gummislägga 2 kg önskas.  
 

7. Gemensam tävlingsresa 
Vi pratade om en klubbgemensam tävling ev. Marsspelen i Örebro 28-29 mars eller 
Turebergsstafetten i Sollentuna 10-11 maj.  
Förslag är att informera om att Marsspelen är en gemensam resa, men utan att buss 
bokas. Vi samlas sedan tillsammans på läktaren och någon är ansvarig för att vår 
banderoll sätts upp på plats. Hör runt i grupperna om någon av dessa tävlingar känns 
intressant.  
 

8. Årshjulet 
Gurkspelen är vår sista tävling där resultat kommer publiceras för barn under 12 år. 
Hur hanterar vi resultaten efter det? Vi behöver veta innan info om vf-terrängen går 
ut, dvs inför nästa möte.  
 

9. Övriga frågor 
 
Angående fotbollslag och övriga i hallen så har de tider from kl. 20.  
Skylt kommer sättas upp i hallen om att endast aktiva får befinna sig på innerplan 
och banorna. 
Tidsprogrammet kommer ut imorgon ang. Gurkspelen. 
Hur vet vi att alla tränare i vår grupp blivit godkända ur registren? Kansliet tar ansvar 
att ha koll på detta.  
 
Ang. lägerplanering:  
29-31 maj 06/07 grupper till Mora  
Björnögården är ett annat förslag om någon grupp vill. Även Johannisberg. Planering 
finns hos Hanna Åkerblom ang. övernattningsläger.  
Alla grupper bör bestämma en helg och en plats. En ansvarig från varje grupp bör 
finnas för att det ska gå att genomföra.  
 
Det finns möjlighet för ledare för yngre grupper att vara med de äldre 
grupperna/ledarna och se hur de tränar, hälsar Tobias Uhlegård.  
 
Trimtex öppnar sin webbshop 15-29 jan för oss om vi vill komplettera något. Ingen 
möjlighet att prova denna gång.  
Samarbete med annan leverantör kommer snart att påbörjas, ev. redan i april. 
 
10. 
Nästa möte 10 februari.  
Ordförande: 08/09:1 
Sekreterare: 08/09:3 
 
 



 
 

 


