
Protokoll tränarmöte Junior och Senior 

2021-02-15 

Närvarande: Kjell Bystedt,  Lisa Gustavsson, Felix Siljebäck Larsen, Daniel Allard, Magnus Wallenius, 

Loa Mellberg, Peter Skoog, Per Andersson, Göran Åkerblom, Mika Pekkarinen, Primrose och Tobias 

Ulegård, 

 

Status i grupperna:  

Smidskog/ Åkerblom: Gruppen tränar på bra och är nöjda att få träna inne igen!  

Mikas sprintgäng: Mattias har lite problem med en höft men ska kolla upp det. Tyra mår bra 

Kjell Bysteds kastare: Bra, bra resultat för de som får tävla och lugnt nu inför stora SM i Malmö där 

tre VFK:are kör i M viktkastningen!   

Lisa Gustavsson: Har kommit igång med styrka nu ordentligt efter en svårt att få till det under januari. 

Felix: Ludvig tränar på mycket bra.  Mikola har dock bestämt att han inte längre satsa helhjärtat på 

mångkampen längre då han har lite jobbigt med framförallt stav och häck men kommer nog 

fortfarande tävla och träna grenarna lite gran. Men han vill lägga mer fokus på sprint och längd.  

Daniel Allard: Det går bra för gänget, riktigt laddade för SM de som får köra. Markus A väljer att ej 

ställa upp på SM, lite för sliten och har framtiden för sig.  

Primrose: Känns bra i gruppen, Lovisa hamstring problem bara. Carolina Söderbom har beslutat att 

hon vill byta till VFK efter att ha provtränat med gruppen ett tag!  

Peter/ Per 04/05 lite splittrad grupp då många av de mest ambitiösa har gått ifrån grundgruppen och 

kör med specialgrupper. Satsar lite mer på allmänträning med stommen av 04/05 gruppen nu. 

Hoppgruppen har inte riktigt kommit igång efter corona break. 

Loa M: 06/07 Kör hårt och har kört mycket styrka med Loa  

 

Info från kansliet. 

Permittering på kansliet fortsätter Felix och Hanrik jobbar 60%. Robban och Efrem jobbar fyra 

halvdagar vardera uppdelat så nån är där varje dag. Lovisa på kansliet jobbar förmiddagar  

Klubbläderna från gruppbeställningen har kommit och påminn era aktiva om att beställa.DE som 

tävlat på SM får tävlingsdräkt gratis.  

Corona snack och genomgång av rådande restriktioner. Tyvärr inget hopp om att få tävla denna 

inomhussäsong om man inte uppnått elitgränserna. Träning inomhus enligt zonuppdelningen funkar 

ganska bra ändå. Bokningar utöver grupperna huvudtider skall gå via Felix per mejlen  

 



Övrigt  

Material som önskar är Flowtank, En nyhet från Flowlife där man kan fylla en tank med vätska för att 

köra övningar med mycket balansutmaning 

Klarhet i 1080 sprint maskinen önskas, har vi rätt att bruka den för nu är den borta välldigt mycket. 

Felix ska kolla upp.  

Specialgrupp för  yngre löpare önskas. Det är lite för stort hopp för att köra med de existerande 

elitgrupperna 

Extra städning önskas. Det har varit lite oreda den senaste tiden i hallen  

 

Nästa möte 19 april kl 19 på teams 


