
Protokoll ungdomstränarmöte 2020-10-12 
 
Plats: Friidrottshallen Västerås, Tid: 19:00 
 

Deltagare 
Susanne Persson, ordförande 12/13:1 
Mathias Kilhlstrand, sekreterare 12/13:2 
Felix Siljebäck Larsson  Kansliet 
Matilda Åkerlund   08/09:1, 12/13:3 
Hanna Åkerblom  06/07:1 
Liz Alarcon   12/13:4 
Johan Silfvast   10/11:2 
Kristina Forsberg  08/09:1, 12/13:3 
 
 

Kommentarer från föregående protokoll 
- Ny tid för 7-10 utbildning behövs, det blev för få anmälningar för att genomföra. 
- Hopplådor har hittats. 
- Rättelse angående vilken ålder som gäller då ingen sammanlagd poängräkning görs i VF-

cupen. Det gäller för barn som är födda 2010 och senare. 
- VF-cupen i januari ändras till söndag den 24e januari. 
- Felix skickar ut inbjudningarna till VF-cupen, 08/09:1 skriver dem och skickar till Felix. 

Coronarestriktioner läggs till i inbjudan. Ingen publik och begränsat antal ledare och 
funktionärer. 

 

Information från kansliet 
- Fortsatt coronarestriktioner, permitteringar fortsätter. 
- Efrem Brhane jobbar kvar som vaktmästare, anställningen förlängs till juni. Oklarheter ang. 

damernas omklädningsrum har retts ut. 
- Nytt projekt är i uppstartfasen. En löparskola för allmänheten som kommer gå under namnet 

”Run all around”. Kommer vara löpträning coachad av aktiva och erfarna löpare och kosta lite 
mera än ett vanligt klubbmedlemskap. Förmodligen start i januari. 

- Utrustning har flyttats in i hallen, höjdhoppsmatta på tork. 
- Flera grupper tränar samtidigt, onsdagen väldigt full. Tider ses över, även söndag förmiddag. 
- I princip klart med Craft och Stadium Erikslund. Smidig beställning, men allt ingår inte i 

teamsförsäljningen. Det som inte ingår kommer eventuellt beställas genom kansliet i så fall. 
Målsättning att kunna ta beställning i november, men levereras eller får börja användas efter 
årsskiftet på grund av gällande avtal. 

  

Kölistan 
- Kansliet presenterar information om hur kölista fungerar och hur tränare skall hantera det 

nya Googledokumentet som kölistan består av. Se bilaga 1. 
(Efter mötet har denna information också distribuerats av kansliet.) 

- Felix ombeds att pusha på att bjuda in för de grupper som har få barn i sina grupper. 
- 12/13:4 är startad, men det finns fortfarande barn födda 12/13 i kö att bjuda in. Vi avvaktar 

något tills de som börjat i nya gruppen tas bort från listan. 
- Barn som slutar meddelas fortfarande med e-post till kansliet. 

 
 
 
 



Utbildningar 
- Tränarutbildning för barn 7-10 år föreslås till 21-22 november. Felix återkommer om denna 

helg spikas. 
- Tränarutbildning för barn 12-14 år föreslås till 28-29 november. Och fortsätta med helg 

nummer två i början av januari. Felix återkommer om denna helg spikas, samt med datum i 
januari. 

 

Kommande arrangemang 
- Finns planer på veckans gren, någon löpgren är planerad. 
- VF-cup. Två tränare per grupp, detta administreras internt i varje grupp. Se under kommande 

tävlingar för tider och datum. 
 

Material 
- Nya släggor inköpta 
- Platta rockringar önskas när det är dags att köpa nya. 
- Tunna mattor skick och antal bör undersökas. 
- Västar kollas upp, kan ligga kvar på Arosvallen. 

 

Kommande tävlingar 
 

- VF-cupen 
 
10/11 grupper och yngre 
o Inskrivning: 08:30 
o Första start: 09:00 
 
08/09 grupper och äldre 
o Inskrivning: 10:30 
o Första start: 11:00 
 
November 15:e (Söndag) 
December 12:e (Lördag) 
Januari 24:e (Söndag) 
Februari 20:e (Lördag) 
Mars 14:e (Söndag) 
Mars 27:e (Lördag) (Notering, 2st tillfällen i Mars) 
- Grupp 08/09:1 ansvarar för att skriva inbjudan till VF-cupen. Felix skickar ut den. 
 

Övriga frågor 
- Felix letar fram en dagordning inför kommande möte. 
- Specialträningsgrupper diskuteras som förslag, även för yngre åldrar. Bara att föreslå om 

viljan finns för sådana grupper. Även enstaka extratillfällen kan ordnas, med grenspecifika 
pass. 

- Kastgrupp för barn födda 06-09 på måndagar 18-19.30 är startad, med diskus kula och 
slägga. 

 

Nästa möte 
- Måndag 9/11 kl 19.00, 12/13:2 ordf. 12/13:3 sekr. 

 
 
 



Ansvarsfördelning möten. 

Månad Sekreterare Ordförande (ansvarig för 

kallelse 1v innan möte) 

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 
  



 
Bilaga 1. 

Information från kansliet angående hur kölistan och googledokumentet fungerar 
 
På vår hemsida finns det möjlighet att fylla i en ansökan om någon är intresserad av att börja 
friidrotta hos oss. När de skickat in denna ansökan hamnar de i en kölista som vi på kansliet har 
tillgång till. På denna kölista hamnar alla barn oavsett ålder. Vi på kansliet sorterar därefter 
ansökningarna så att de som ställt sig i kö hamnar i kölistan för den åldersgrupp hen tillhör.  
  
Ni som är tränare och vi på kansliet kommer ha tillgång till ett Googledokument. Detta 
Googledokument får ni tillgång till genom en länk som skickas via mejl till de som ska ha möjlighet att 
göra redigeringar i dokumentet. Har du inte fått denna länk skickad till dig redan kan du 
kontakta kansliet på kansliet@vasterasfriidrott.se eller Felix Siljebäck Larsen 
på felix@vasterasfriidrott.se.  
  
När ni har möjlighet att ta in nya medlemmar i er grupp går ni in i Googledokumentet för att se vem 
som står först i kön i er åldersgrupp. Längst ner på sidan finns det flikar för alla de olika åldrarna. 
Därefter skickar ni en inbjudan till personen som står först i kön. När ni skickat ut inbjudan noterar ni 
datumet i kolumnen ”Inbjudan skickad” samt skriver i kolumnen ”Grupp” vilken grupp det är som 
erbjudit platsen. När personen tränat två gånger och det är dags att välja om hen vill fortsätta i 
gruppen eller ej så sätter ni ett kryss i kolumnen "Vill bli medlem" om barnet vill fortsätta. Skulle hen 
välja att inte fortsätta sätter ni ett kryss i ”Vill ej bli medlem”.   
  
Vi på kansliet kommer hålla koll på era listor. Nu när vi börjat med det nya kösystemet behöver ni 
därför inte informera oss via mejl om någon från kölistan väljer att bli medlem. När ni har satt ett 
kryss i "Vill bli medlem" lägger vi in hen i vårt medlemsregister genom att gå in på er lagetsida och 
hämta den kontaktinformation ni fyllt i där. När vi gjort detta tar vi på kansliet sedan bort personen 
från kölistan. När ni kryssat i ”Vill ej bli medlem” tar vi på kansliet bort personen från kölistan efter 
att vi, i ett dokument vi besitter, noterat att hen blivit inbjuden men valt att inte fortsätta. Detta så 
att vi har koll på att alla som ställt sig i kö blir erbjuden plats.  
  
Skulle ni däremot ta in någon medlem som inte finns med på kölistan så behöver ni meddela oss 
detta. Ni behöver också fortsatt meddela oss om någon som är registrerad medlem väljer att sluta. 
Detta meddelar ni via mejl till kansliet@vasterasfriidrott.se.  
 
Vi hoppas och tror att detta sätt att jobba på kommer förenkla köprocessen en hel del och att det för 
er tränare blir lite mindre arbete då ni slipper skicka mejl till oss varje gång ni tar in nya medlemmar. 
När ni nu också har möjlighet att ta in nya personer så fort ni får plats i era grupper, och ni inte 
behöver vänta på att bli tilldelade namn vid tränarmötena, så kan vi förhoppningsvis hålla köerna så 
korta och uppdaterade som möjligt.   
  
Detta är länken som leder er till Googledokumentet: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nA18QSwLmKPwPsXSS_eAzmLqfoJq8WpGK9jKDkSAH68/e
dit#gid=1596469328 
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