
Tränarmöte Junior/ Senior 

2020/10/19 

Närvarande 

Felix Siljebäck Larsen, Daniel Allard, Lisa Gustavsson, Kjell Bystedt, John Kronberg, Primrose Ulegård,  

Henrik Smidskog. 

 

§ 1 Genomgång av föregående protokoll  

 

§2 Lägesrapport från grupperna 

Daniel A. – Läget ser bra ut, gänget taggar för Terräng SM, och läget ser bra ut, tyvärr inget lag i P15 

p.g.a. för få andra lag anmälda. Vi hade haft ett riktigt bra tremannalag annars. 

Lisa G. – Träningen går bra och gruppen har lagt till ett träningspass i veckan på söndagar kl 10-11 En 

del jobb för vissa i gruppen men Albin har äntligen kunnat gå ner till 75 % jobb så vardagan blir lite 

lättare.  

Kjell B. - Tuff träning just nu, Johanns har kommit igång med kastgrupp för yngre men bör inte gå ut 

över hans egna satsning för mycket.  

John K. – Melina igång och springer igen och 03 orna kämpar på bra! 

Prim U. – Bra drag i gruppen. Har haft rolig avslutningsaktivitet tsm med Smidskogs grupp 03 och 

planerar en gemensam träningshelg med Upsala IF i Uppsala v44. Tim S och Oliver S. skulle behöva få 

screening då de är lite ”snea”  

Henrik S. – Några aktiva nu tillbaka efter små förkylningar och gruppen är uppe på 8 träningspass i 

veckan. Iza kanske ska börja springa fredagar med löpare från Allards medeldistans grupp.  

Felix S.L. – Träningen går bra för mångkamparna men lite för mycket missade träningar p.g.a. 

träningsvärk, förkylningar och plugg.  

 

§2 Bootkamp blir av Söndag 1 November kl 10-14 och gäller aktiva födda -05 och äldre. Anmälan till 

Felix på felix@vasterasfriidrott.se för matbeställning, anmäl allergier m.m. Har någon nån bra ide på 

priser så hör av er till kansliet. Lisa har koll på programmet men behöver hjälpå med att plocka ihop 

och bära ut stationer från kl 09.30   

§3 SM tävlingarna inomhus kommer att delas upp på fler orter så det kommer bli lite mer utspritt än 

vanligt och därmed kommer vi kanske i ännu högra grad behöva hjälp med skjuts mm. Vi planera att 

dela en buss med chaufförer upp till Skelefteå med Upsala IF för de förra -99 till -03 och ledare.  

§4 Castorama säsongen avslutad, föreningen fick ihop över 27204p och kom på en 6e plats vilket är 

det bästa på flera år! Kul och starkt jobbat allesammans som var med och kämpade! 
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§5 Rerspekt om träningsytorna i hallen. 

Nu när det är ganskla fullt i hallen igen så är det viktigt att vi pratar respektfullt och samsas om 

ytorna vi har. Ungdomsgrupper kan inte ta för stora ytor för tex hinderbanor eller häck mitt på 60m 

rakan och det får vi berätta. Med respekt.   

  §6 övriga frågor –  

 Klubbrekor för P16? Klassen har varit en egen SM klass i flera år och för många år sedan var 

det en huvudklass när systet var 14, 16, 18 år klasser. Borde vi inte ha en egen 16år 

klubbrekord ocks?  

 Även landsvägsklubbrekord. Distandser som Maraton, halvmaraton och 10km som oftast är 

landsvägslopp finns i dagsläget inte. Borde inte det införas? 

- Felix kollar med statistik gänget. Jonas Nilsson är en person som säkert har mycket gamal 

löpstatistik. 

Nästa möte 16 November kl 19.00 


