
Tränarmöte 20/4-2020 
Ordförande: 08/09:4 Johan Ahlén  

Sekreterare: 10/11:1 Peter Wallin 

Tid och plats: 19:30 – 20:40, Microsoft Teams 

Närvarande: Anna Götberg Kansliet, Henrik Astfors Kansliet, Håkan Setthammar Kansliet, 

Maja Gustavsson Kansliet, Axel Lycke, Kristina Forsberg 08/09:1, Hanna Åkerblom 06/07:2 

Matilda Åkerlund 08:09/1, Mikael Meinhardt 10:11/2, Peter Wallin 10/11:1, Susanne 

Persson 12/13:1, Daniel Berr 10/11:2, Johan Ahlén 08/09:4, Mathias Kihlstrand 12/13:2 
 

Noteringar: 

1. Föregående protokoll 

a. Mycket som hänt sen sist och i princip alla tävlingar är inställda eller framflyttade. 

2. Information från kansliet  

a. Närvaro i Laget.se - Från 1 juli kommer närvarorapporteringen att ändras, se mail 

från Henke 27/2. Delar vi in i fyra stationer betyder det att vi har fyra 

sammankomster. Då det vi lägger in i laget kommer i fortsättningen att 

direktrapporteras till idrottonline vilket göra att vi behöver rapportera 4 

sammankomster istället för som idag. Henke skickar ut mer information och förslag 

på hur vi ska rapportera i fortsättningen.  

b. Sidor som kan släckas i laget.se. 0809:5 och 0607:2 

c. Ny grupp 2012-13 skulle kunna startas. 28 barn på väntelista. 

d. Saker som ska ner till Arosvallen: 

i. Mindre höjdmatta 

ii. Gula träningsstavar 

iii. Startblock 

iv. Fällhäckar 

v. Fler aluhäckar 

vi. Saknas något annat så maila Håkan 

vii. Mycket utrustning som var snabbt på plats vilket uppskattas!  

e. Första hjälpen-utrustning Arosvallen. Blå väska med det viktigaste. Hör av er om 

något saknas! 

f. Förslag på mångkampstävling för barn 8-11 år prel. 23 maj. Generellt positiv respons 

på förslaget som finns som bilagt. Se gärna över åldersindelningen då det kan vara 

fördelaktigt att följa hur träningsgrupperna är indelade.  

g. Veckans gren/grenar för 11-18 år.  

h. Kraftmätningen 17 maj för 2005-2006. Ingen träning för yngre på Vallen det 

datumet! Eventuellt kan vi anordna något terränglopp det datumet för övriga.   

i. Kör gärna träning även under sommaren. Arosvallen är bokad och då många säkert 

kommer vara hemma passar det bra att fortsätta träningarna. Se över samkörning 

med andra grupper om ni misstänker att det blir väldigt få aktiva.  

3. Kölistan 

a. Kölista utdelad och bifogas protokollet 

4. Utbildningar 

a. Finns stort behov av utbildningar, framförallt 12-14 år. Vi kommer försöka få samtliga 

utbildningar till Västerås under hösten.  



5. Tävlingar 

a. Det mesta är inställt. Eventuellt körs något lokalt enligt punkterna från kansliet.  

b. Varje grupp behöver hämta medaljer på kansliet för VF-cup. Resultatlistan finns på 

hemsidan och alla som gjort minst fyra starter får medalj.  

6. Utrustning 

a. Pluggar till stavhoppsstavar är beställt 

b. Den grå ”bäddmadrassen” är lagad 

c. Romerska ringar kommer sättas upp för stavträning 

d. Avvaktar köp av trampett i rådande ekonomiska situation 

e. Nya Medicinbollar 5 kg har köpts in 

7. Gemensam tävlingsresa 

a. Tas upp på nästa möte då det förhoppningsvis finns mer info.  

8. Årshjulet 

a. Tävlingsplanering sommar - bordlades.   

9. Övriga frågor 

a. - 

10. Nästa möte: 11/5 kl 19.00, 10/11:1 blir ordförande, 10/11:2 sekreterare. Håkan återkommer 

med info om det blir fysiskt eller virtuellt.  

  



 

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 


