
Protokoll ungdomstränarmöte 2020-06-08 

Deltagare 
Johan Silfvast, ordförande 

Anna Stenmark, sekreterare 

Håkan Setthammar 

Henrik Askfors 

Johan Ahlen 

Matilda Åkerlund 

Aina Kristina Forsberg 

Mathias Kihlstrand 

Axel Lycke 

Elias Rapp 

Maja Gustavsson 

Kommentarer från föregående protokoll 
- Utbildningsbiten ej klar ännu. Ska undersökas innan semestern 

- Veckans grenar fortsätter 

- Hämta ut era VF cup medaljer. Det finns fortfarande kvar. 

Information från kansliet 
Grupper som tänker träna vidare i sommar? De som inte är med på tränarmötet behöver maila in 

detta till Henrik snarast. Det kostar att ha Arosvallen bokad och vi minskar gärna den kostnaden om 

grupper pausar under sommaren. 

- 06/07 – ej på plats 

- 08/09:1 – de kör avslutning nästa gång, har ett par veckors uppehåll och drar igång igen i juli 

- 08/09:3 – kommer enbart köra till midsommarveckan 

- 08/09:4 – fram till vecka 27 

- 10/11:1 – ej på plats 

- 10/11:2 – kör avslutning nästa helg. Har uppehåll i juli och kör igång1 eller 2a veckan i 

augusti. Kör gärna ihop med annan grupp om någon kommer köra hela sommaren. 

- 10/11:3 – Kommer köra hela sommaren 

- 10/11:4 – ej på plats 

- 12/13:1 – ej på plats 

- 12/13:2 – finns intresse att köra hela sommaren 

- 12/13:3 – avslutning nu på söndag, vecka 24. Osäkert men kan köra igång tidigare sen.  

 

Möte i juli kommer ställas in och vi återupptar i augusti istället. 

Kansliet kommer förmodligen stänga igen under 2 veckor, vilka är inte bestämt ännu. Dock kommer 

man under denna period svara på mail. 

Gurkspelen försöker man planera för med de rådande omständigheterna som är idag. Hänsyn ska tas 

till den nya regeln att barn upp till 11 år (2009) ska tävlingen vara klar inom 3 timmar. Äger rum 1-

2/8. 



LOK stödet: Samma LOK stödsumma för andra halvan av 2020 som första halvan av 2020. Från 1/7 

ska det rapporteras på det nya sättet vid närvaro. Dokument har skickats ut och vissa grupper har 

börjat testa detta. 3 barn och 1 ledare behövs för att det ska kunna kallas en ”grupp”.  

Kölistan 
Det finns barn på listan och den kommer skickas ut i vanlig ordning. 

Utbildningar 
Datum för hösten kommer skickas ut för 7-10 och 10-12 så fort Henrik vet. 

Kommande arrangemang 
Lättordnade tävlingar och framför allt i teknikgren kan köras i mindre omfattning. Henrik kommer 

skicka ut förslag på detta.  

Sen finns det inbjudningar till tävlingar i tävlingskalendern vet man inte om de blir av och hur de i 

sådana fall kommer arrangeras. 

Gurkspelen ska försöka arrangeras men frågan är i vilket format. 

Material 
2 släggor har gått sönder och nya kommer beställas (lätta) 

Kommande tävlingar 
Blodomloppet är inställt.  

Motionslopp finns det tankar om i september, upp till 69 år. Mer info kommer senare om detta. 

Övriga frågor 
Håkan slutar tjänsten som huvudtränare i augusti. Ersättare letar man efter. 

Nästa möte 
10/8 kl 19.00 

 


