
Tränarmöte 9/3-2020 
Ordförande: 08/09:3 skulle ha varit men ingen från gruppen var på plats; 10/11:2 Johan Silfvast blev 

ordförande istället 

Sekreterare: 08/09:4 Johan Ahlén 

Närvarande: kansliet/Anna Götberg; kansliet/Maja Gustavsson; Håkan Setthammar; 12/13:1 Susanne 

Persson; 06/07:2 Frida Karlén; 06/07:2 Hanna Åkerblom 

Noteringar: 

1. Föregående protokoll 

a. Fel månad anges i förra protokollet 

b. Angående registerutdrag: 

i. Alla grupper som saknar något registerutdrag har fått veta det 

ii. Föräldrar/ledare som inte lämnat registerutdrag markeras inte som ledare i 

laget.se/Excel-listan 

c. VF-terrängen, Frida har gjort inbjudan och skickat till Håkan, men sedan har det inte 

hänt något mer. 

i. Planen är att använda ordinarie bana i år när det inte är någon snö 

ii. Håkan kommer att lägga ut inbjudan på hemsidan 

iii. 29/4 kl 18 startar första klassen 08/09:1 ansvarig, 

iv. 4/5 08/09:3 ansvarig 

v. 12/5 08/09:4 ansvarig, 06/07:4 tar prisutdelning 

d. Marsspelen gemensamt på läktaren, yngre får tävla gratis om de vill 

e. Rekordbok utskickad 

2. Information från kansliet 

a. Maja och Anna är med på de mötena som de kan vara med på 

i. De får inte så mycket mail till vasterasfri@gmail.com 

ii. Kopiera gärna deras mail om vi skickar till Håkan 

iii. Tanken är att de ska ha hand om kast-grenar, hjälpa till med friidrott för de 

yngsta, titta på träningsformer inför sommaren samt stötta på gruppernas 

träningar om vi önskar 

iv. De kan alla grenar och inte bara kast. 

b. Aimsoft är tidigt, Arosvallen är bokad från 3:e veckan i april (från 20/4) så att man 

hinner träna ute om man vill innan Aimsoft 

i. En del redskap kommer att flyttas redan då, men inte allt 

ii. Grupperna får välja när man går ut 

iii. Inga prisutdelningar för yngre; möjligt att ändra grenprogrammet 

fortfarande om önskemål finns om tex. stafetter 

iv. Träningstider ute, 10-13 lördag och söndag, kvällar 18-20 (17-20 tisdag, 

torsdag), inget fredag 

c. Det finns kataloger med foton på grupperna om man vill se på kansliet 

d. Registerutdragen god uppslutning, tränarlistorna är rensade; 

i. Nya ledare måste fixa registerutdrag som ett första steg 

e. Corona – information på dörren; påminn i början av träningarna  

i. Man har genomfört mästerskapstävlingar; Svealands planeras fortfarande 

f. Kolla kommande arrangemang i hallen 

i. Ev loppis igen 22/4 

ii. 18-19/4 bör det inte vara någon störning i hallen 
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g. Håkan, Anna, Maja planerar någon sorts resultattävlingar till sommaren 

h. 2,5 km spåret i Rocklunda ska få någon form av hinder på sidan av spåret 

3. Kölistan 

a. Kölista utdelad 

4. Utbildningar 

a. De äldre får man åka iväg för att gå i nuläget 

b. 7-10 blir i Västerås nu, ganska många anmälda 

c. Föreläsning på onsdag 06/07 och äldre om träningsupplägg 

d. Nästa torsdag kostföreläsning för de äldre 

e. Henrik kommer ev planera någon gemensam aktivitet för ledare och hjälpledare, mat 

och bowling, inbjudan kommer skickas ut 

5. Tävlingar 

a. VF-cupen klar, prisutdelning onsdag 18/3 kl 18.00 ansvariga är 08/09:3;  

i. Allt har gått bra i år 

ii. Tack till alla som hjälpt till under året och fått det att flyta på bra! 

b. VF-cup höjningsschema stav saknas i lathunden, kansliet kompletterar i lathunden till 

nästa år 

c. Aimsoft games, stafetter önskas för de yngre grupperna 

i. Svensk stafett? Med variant för yngre? 

6. Utrustning 

a. Pluggar till stavhoppsstavar saknas en del, Håkan har beställt men inte fått hem än 

b. Den grå ”bäddmadrassen” borttagen, dragkedjan gick sönder – är på reparation 

c. Romerska ringar kommer sättas upp för stavträning 

d. Trampett är på gång 

e. Medicinbollar 5 kg har gått sönder, Håkan tittar på det och köper in nya 

f. Kinahattar köps in; det finns även 20 st låga koner med platt topp 

7. Gemensam tävlingsresa 

a. Turebergsstafetten 9/5 

i. 06/07 vill inte arrangera det 

ii. Långa stafetter i mysiga omgivningar i en park, går åt en del ledare pga 

avstånden 

iii. Måste bestämmas snart om det ska bli gemensam resa 

b. UDM i Köping är för nära för att ha buss 

8. Årshjulet 

a. Uppdaterades under mötet, bifogas protokollet 

9. Övriga frågor 

a. Närvarorapportering på laget.se; fördel att ha fler aktiviteter och ta närvaro per 

aktivitet 

i. Henrik bjuds in till nästa möte för att förklara och gå igenom hur det är tänkt 

att fungera 

b. Frida fixar en plan för sekreterare/ordförande som vi lägger med i protokollet, det är 

i sjunkande åldersordning; den som är sekreterare vid ena mötet ska skicka ut 

kallelse tillsammans med protokollet från tidigare mötet och blir ordförande vid 

efterföljande möte; denna plan kan sedan läggas med i alla protokoll och uppdateras 

vid behov 

c. Nästa möte: 20/4 kl 19.00, 08/09:4 blir ordförande, 10/11:1 sekreterare 

  



 

Månad Sekreterare Ordförande (ansvarig för 
kallelse 1 vecka innan möte) 

Januari   

Februari   

Mars 08/09:4 10/11:2 

April 10/11:1 08/09:4 

Maj 10/11:2 10/11:1 

Juni 10/11:3 10/11:2 

Juli Inställt Inställt 

Augusti 10/11:4 10/11:3 

September 12/13:1 10/11:4 

Oktober 12/13:2 12/13:1 

November 12/13:3 12/13:2 

December 08/09:1 12/13:3 

 

 

Årshjul 

Januari: Gemensam tävlingsresa, Svealands inomhus 

Februari: Träningsläger, VF terrängen 

Mars: Utomhusstafetter, Träningstider utomhus 

April: Tävlingsplanering sommar 

Maj: Utvärdering inomhussäsong, Gemensam tävlingsresa utomhus 

Juni: Inget fokusområde 

Augusti: Nya grupper hösten, Gruppöverskridande träning 

September: VF-cupen, Utvärdering utomhussäsongen 

Oktober: Avtackning för grupper 

November: Årsplanering och ansvarsfördelning kommande år, uppdatera ansvariga för tränarmöten 

December: Nya grupper vår 


