
Protokoll tränarrådsmöte 

2021-04-19 

Närvarande: Göran Å kerblom, Mika Pekkarinen, Kjell Bystedt, camilla Grimheden, Lisa Gustavsson, 

Felix Siljebäck Larsen, Magnus Wallenius, Daniel Allard, Per Andersson  

 

Status i grupperna:  

Smidskog/ Åkerblom: Bra i stort. Isa har lite strul med en baksidalår och kommer missa lite träning.  

Mikas sprintgäng: Tyra Tjulander har en överansträngd höft, sprint rakt funkar fint, häck känns 

litemer. Mattias haft liten förkylning annars ganska bra! 

Kjell Bysteds kastare: Bra, flera har börjat tävlat lite smått redan som är på elitnivå. Johannes kör 

igång med två pass i veckan nu med ungdomskastgruppen nu som han tränar.  

Grupp 06/07 Camilla Grimheden: Gruppen är i stort bra men det är en edl skador och små skavanker. 

Medicinskt nätverk efterlyses.  

Lisa Gustavsson: Axel har lite bekymmer med benhinnor, och Henrik S har bruten tumme samt covid 

så lite vila på honom.  

Felix: Mikola haft problem med ryggen några veckor och missat mycket träning.  

 

 

 

Info från kansliet. 

Kom ihåg årsmöte digitaslt på teams. Anmäl via henrik@vasterasfriidrott.se 

Arosvallen nu bokad och tiderna finns på hemsidan.  

Elitortopedi Stefan kommer och besöker föreningen under maj månad. Datum håller på att sättas  

Lag-SM kval väldigt osäkert med coronarestriktionerna men än så länge låter det som att det ska bli 

av 29 maj. Så förbered era aktiva på det så får vi bara hoppas att smittspridning går åt rätt håll och 

restriktionerna släpper lite 17 maj.  

Caoches corner snack är igång och körs digitalt på teams andra måndagen varje månad (efter 

ungdomstränarmötet)  och nästa tillfälle 10 maj blir temat längd.  

 

 

 

mailto:henrik@vasterasfriidrott.se


Övrigt  

Hoppgruppens träningar måste lyftas. Väldigt få kommer på träningarna. Upplägget är; måndag 

längd och tresteg med Håkan, torsdag allmänhopp med Thomas, lördagar höjd med Thomas. Och alla 

äldre hoppare uppmanas att gå på samtliga pass då man alltid kan få ut mycket gott av att köra fler 

grenar. Lisa flaggade för att dessa dagar passade dåligt för hennes planering. Felix förtydligade att för 

mångkamparen Ludvig är det endast lördagens höjd som hinns med och för Mikola lördagar och 

måndagarna.  

Aplby kastbur är risig och behöver ses över.  

Hinderbockarna på Arosvallen måste ses över för nya höjder.  

Nästa möte 17 maj kl 19 på teams 

 

 

 


