
Protokoll Ungdomstränarmöte Västerås FK  
 

Tid och plats: 10 januari kl. 19 i Westinghouse Arena 
 
Ordförande: 08/09:1 
Sekreterare: 06/07:1 

 
Deltagare: Hanna Åkerblom 06/07:1, Linda Wiklund 06/07:1, Frida Karlén 06/07:2, 
Kristina Forsberg 08/09:1, Matilda Åkerlund 08/09:1 + 12/13:3, Johan Ahlén 08/09:4, 
Peter Wallin 10/11:1, Per Lundén 10/11:1 + 12/13:1, Daniel Berr 10/11:2, Anna 
Stenmark 10/11:3, Jenny Neidenmark 10/11:4, Susanne Persson 12/13:1, Mathias 
Kihlstrand 12/13:2 och Anna Götberg, kansliet 
 

Saknas: 06/07:4, 08/09:2, 08/09:3 

 

 

1. Genomgång av föregående protokoll 
Från förra protokollet fanns en fråga om någon är intresserad av att vara ansvarig för 
ungdomstränargrupperna, ingen nappade på detta idag så frågan får leva vidare till 
kommande möten. 
 

2. Information från klubbens kansli 
Anna Götberg presenterar sig, är aktiv i föreningen i slägga/vikt. Tillsammans med 
Maja Gustavsson är Anna även tränare i en kulgrupp samt jobbar på kansliet med viss 
administration till exempel uppstart av nya grupper. Anna och Maja nås på mail 
vasterasfri@gmail.com. 

 

Nya släggor (2 kg gummi) och häckar levererade, skylt (endast aktiva och ledare på 
banorna) är uppsatt. 
 

Påminnelse om att skicka in intyget om begränsat registerutdrag senast 29/2. Vi 
saknar just nu drygt 20 utdrag. 0607-grupperna är klara. 0809-4 och 1011-1 likaså 
 

Fundering från kansliet: Dålig uppslutning på IUDM, varför? Vi är fler aktiva på VF-
cuper i de klasser som får tävla på DM. Flera grupper har barn som inte vill tävla och 
vissa grupper hade inte förstått att det var dubbelklasser så att i P/F 11 hade även de 
barn som är födda 2010 kunnat tävlat. Andra tips är att gå ut med mer reklam från 
klubben direkt till grupperna om tävlingen, pusha att fler ska delta på denna tävling, 
om man ser att de är få anmälda någon vecka innan informera om att det är ok att 
efteranmäla sig på plats eller efter anmälningstiden gått ut.  
 
I första hand tävlar man i Västerås när vi har egen tävling och åker inte iväg till andra 
städer samma helg. Sprid detta i era grupper då det var yngre tävlande på Mondo-
spelen i Uppsala. 

 

3. Kölista 

Håkan skickat ut listor med nya barn på mailen. 



Grupp 12/13: Avvaktar med att bjuda in dessa barn tills den nya grupp 3 vet hur 
många aktiva som blir kvar efter provträningar. De står kvar på listan med andra ord! 
Grupp 10/11: Fördelar de nya barnen mellan grupperna och kontaktar dem. 
Grupp 08/09: Grupp 1 och 4 fördelar de nya barnen mellan grupperna och kontaktar 
dem. 

 

4. Utbildningar 

Starkt önskemål om en 12-14 års utbildning i Västerås till hösten. Vi är många ledare 
som vill gå och vi vill ha det i Västerås för att få ihop det med vardagslivet.  
 
Även 10-12 års utbildning önskas till hösten i Västerås 

     
Påminner om utbildning 7-10 år, 21-22 mars eller 28-29 mars. Se utskickat mail från 
Håkan, intresserade svarar på detta mail. Helgen 28-29 mars är det Marsspelen i 
Örebro som fler grupper tänkt åka till så pga detta är helgen 21-22 mars att föredra 
för vissa. 

     
5. Tävlingar 

 
VF-cup 
De två kvarvarande deltävlingar verkar vara under kontroll. 

VF-cup deltävling 6 så tar grupp 06/07:1 ansvara för stavhopp som funktionärer. 
 

Hur gör vi till nästa säsong med resultaträkning? Önskemål om jämnare fördelning av 
grenar, krävs fler funktionärer vid vissa VF-cuper än andra. Kan vi ändra på detta? 

 

VF-terrängen  
Datum bestämdes till:  
 
onsdag 29/4 
måndag 4/5 
tisdag 12/5 
 
Frida från grupp 06/07:2 gör inbjudan och fördelar ansvariga. Vi behöver veta hur vi 
ska göra med resultaträkningen innan inbjudan skrivs klart. Grupp med fet stil i 
inbjudan är sammankallande grupp.  
 

Aimsoft games 
Utomhus 3 maj på Arosvallen. Är datumet för tidigt eller kommer vi hinna starta 
utomhusträning innan detta datum? Återkoppling önskas från kansliet! 
 

6. Material 
Inget nytt önskemål. 
 

7. Gemensam tävlingsresa 



Gemensam resa Marsspelen 28-29 mars, ordnar transport själva men vi tar med VFK-
banderollen och har gemensam samlingsplats. Vi bestämmer nästa möte vem som 
tar med banderollen. 
Under 11 år står inte klubben för anmälningsavgift och inte för fler än 3 grenar (alt 2 
plus 2 grenar om det är 2-dagarstävling).  
Vad gäller på Marsspelen om vi har det som en gemensam resa? Kan klubben betala 
avgifter då även för de yngre? Återkoppla gärna från kansliet! 
 

Önskemål om att ha en gemensam tävlingsresa med buss till Turebergsstafetten 9 
maj. Till nästa möte samlar alla in intresse från sina grupper så vi kan ta beslut. 

 

8. Årshjulet 
Datum för VF-terrängen beslutades, se ovan. 
Svealandsmästerskap, separat planering pågår i 06/07-grupperna som är berörda. 
Träningsläger 
Mora för 06/07-grupper 
Inga fler grupper planerat läger för våren. 
10/11:3 planerar ev till hösten om det inte blir av något i vår 
 

9. Övriga frågor 
Önskemål om den ”bok” som kan användas att skriva in personliga rekord i bifogas 
med detta protokoll. 
 

10. Nästa möte  
Måndag den 9 mars.  
Ordförande: 08/09:3 

Sekreterare: 08/09:4 

 

Ny lista behöver göras med ordförande/sekreterare vid nästa möte för att lägga till 
nya grupper.  

 

 

 

 

 

 


