
Styrelsen informerar 2019-04-12 

Ny styrelse! 

På årsmötet valdes en ny styrelse med undertecknad som ny ordförande. Det är med stor glädje jag 
tar mig an ordförandeskapet i en så välskött och fantastisk förening som Västerås Friidrottsklubb. 

Nya styrelsen: 
Per Andersson, ordförande  Patrizia Strandman, ledamot 
Tomas Blomqvist, vice ordförande Lisa Gustavsson, ledamot 
Henrik Smidskog, sekreterare Moa Rothman, ledamot och aktivas representant 
Håkan Åberg, kassör  Kent Östman, Adjungerad ledamot 
 
Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.vasterasfriidrott.se/kontakt 

Projektgrupp ny utomhusarena 

Våren 2021 är det planerat att vår nya friidrottsarena ska stå klar på Rocklunda norr om Bombardier. 

Vi har bildat en projektgrupp för nya arenan. Vi räknar med att ha regelbundna träffar under 

projekteringsfasen. 

Förslag på deltagare: Håkan Setthammar, Per Andersson, Tomas Blomqvist, Moa Rothman, Patric 

Hjort och Kjell Bystedt.  

Vill Du vara med i projektgruppen? Kontakta Håkan Setthammar med din intresseanmälan. 

Mälarenergi Stadslopp – Lidingöloppet On Tour (LOT) 

Vi har tecknat ett avtal med LOT. Syftet med samarbetet är att inleda ett långsiktigt gemensamt 

arbete för att marknadsföra hälsa och löpning i Västerås med hjälp av Lidingöloppets varumärke. 

Mälarenergi stadslopp blir ett seedningslopp inför Lidingöloppet. Vi räknar med att på sikt få 

betydligt fler deltagare genom samarbetet. 

SM-pokalen 2019 

Vår idrottsliga målsättning är att återigen bli en topp-10 klubb i Sverige. Inomhussäsongen är nu 

avslutad och VFK ligger på 15:e plats endast 0,25 poäng upp till 14:e (18:e plats 2018). På IUSM 15-16 

som vi arrangerade var vi 4:e bästa klubb! Vi är på rätt väg! 

2019 års arrangemang  

Från maj blir det en hektisk tid med många arrangemang där vi är beroende av Din hjälp. Tack alla 

som ställer upp som funktionärer. Utan er skulle det inte fungera.  

11 maj Mälarenergi Stadslopp 

3 juni Vårruset  

3-4 augusti Westinghouse Gurkspel  

26 augusti Blodomloppet  

14-15 sep Svealandsmästerskapen på Arosvallen 

Vi ses i hallen och snart ute på Arosvallen! GLAD PÅSK! 

Per Andersson, ordförande VFK styrelse 

http://www.vasterasfriidrott.se/kontakt

