
Styrelsen informerar 2021-01-18 

Nytt å r i påndemins tecken… 

Tack för alla insatser under 2020 
2020 är ett år som går till historien, tyvärr i negativ bemärkelse. Vi drabbades med full kraft av 
pandemin med inställda arrangemang och restriktioner för träning och tävling. Det har självklart 
påverkat hela vår verksamhet i föreningen. 
 
Men det finns ändå ljusglimtar att lyfta fram. SM-tävlingar kunde genomföras och vi kan konstatera 
att vi börjar se resultat av vår satsning på barn- och ungdomsverksamheten. Våra lovande ungdomar 
i SM-ålder plockade medalj efter medalj vid mästerskapen och vi klättrade från 18:e till 13:e plats i 
SM-pokalen. En annan glad nyhet var rekryteringen av Felix Siljebäck Larsen som huvudtränare. Vi 
har en stark organisation och många engagerade och duktiga tränare som trots pandemin gör ett 
fantastiskt jobb för klubben. 
 
Styrelsen har under året jobbat med flera viktiga frågor: 
 
Covid-19 

Vi har följt all information från regeringen, folkhälsomyndigheten, RF och friidrottsförbundet. När det 
gäller restriktioner gör vi inga egna tolkningar utan följer det som rekommenderas från 
friidrottsförbundet (som i sin tur gör sina rekommendationer i samråd med RF och 
folkhälsomyndigheten). Det är alltid en fördröjning från beslut till rekommendation och 
restriktionerna har ofta ändrats. 
 
Ekonomi 

Vi har sökt alla möjliga stöd under året. Korttidspermitteringar, omsättningsstöd, hyresstöd, stöd för 
fortsatt verksamhet, stöd för inställda arrangemang med mera. Tack vare de beviljade stöden och 
bidragen har vi en ekonomi i balans efter året. Det kommer att redovisas på årsmötet under våren. 
 
Arenor 

Ny utomhusarena – Arbetet med den nya arenan är försenat men fortgår och vi har löpande kontakt 
med kommunen. Västerås har sökt SM-veckan 2024 och vi är lovade att arenan ska vara färdig våren 
2023. Det är en förutsättning för att vi ska kunna arrangera en SM-tävling under 2024 då arenan 
måste trimmas in under 2023. 
Westinghouse Arena – Polishuset ska byggas bredvid friidrottshallen och detaljplanen är ute på 
samråd https://vasteras.se/dp1924 . Vi har haft möte med planarkitekten inför detaljplanen och de 
har lyssnat på våra åsikter. Vår parkering kommer att försvinna och det återstår att lösa tillfällig 
parkering under byggprocessen och vi för dialog om det. Vi vet att det planeras för en ny inomhushall 
men det finns inga beslut tagna. Vi måste därför utgå från att vi kommer att vara kvar i Westinghouse 
Arena tills vidare. 
 
SM-tävlingar och arrangemang 

Vi valde att avsäga oss ISM i mångkamp 30 - 31 januari för att inte utsätta våra funktionärer för 
onödig smittorisk. Westinghouse Inlagda Gurkspel är inställt. 
Vi har en målsättning att arrangera en SM-tävling per år. För 2021 undersöker vi möjligheterna att 
arrangera Veteran-SM. Under 2022 får vi Mångkamps-SM. 2023 kommer vi att söka USM eller JSM 
för att 2024 söka Stora SM alternativt lag-SM och SM-milen, beroende på när SM-veckan ska 
genomföras. 
Vi planerar för att Vårruset, Mälarenergi stadslopp och Blodomloppet ska kunna genomföras i någon 
form.  

https://vasteras.se/dp1924


Medlemsfakturering 2021 
Medlemsfakturor har skickats ut från kansliet. Vi hoppas verkligen att våra medlemmar har tålamod 
och väntar ut pandemin. Vi måste tro på att det snart vänder och att vi kan börja träna och tävla 
igen. 
 
Vi vill inget hellre än att öppna upp Westinghouse Arena för träning igen och kommer att göra det så 
snart det är möjligt. Under tiden uppmanar vi alla grupper att träna utomhus. All träning och rörelse 
är viktig för barn och ungdomar. Även den sociala kontakten är viktig. Samla din grupp på Björnön 
och spring uppför backen och åk pulka nerför eller gör en stadsorientering. Fler tips finns på 
medlemssidorna för tränare på hemsidan. 
 
Framtida info om Corona följs på www.vasterasfriidrott.se 
Besök vår hemsida regelbundet för att få information om träningar och restriktioner. 
 
Vi är beroende av dig som medlem – det är du som är föreningen! 
 
Vi vill även passa på att tacka alla våra viktiga sponsorer som ställer upp för föreningen – så gott som 
alla har skrivit nya avtal för 2021. 
 
 
Med förhoppning om ett bättre friidrottsår 2021! 

Per Andersson, ordförande VFK styrelse 

http://www.vasterasfriidrott.se/

