
Tränarmöte ungdom  
12/4-2021 via Microsoft Teams. 
Ordförande: 10/11:2 
Sekreterare: 10/11:3 
 

Deltagare: 
Felix Siljebäck-Larsen;  
Mikael Meinhardt 10/11:2 (ordförande); 
Christopher Taylor 10/11:3 (Sekreterare) 
Johan Ahlén 08/09:4  
Sanna Sikström 12/13:4; 
Susanne Persson 12/13:1; 
Alexander Selin 12/13:1; 
Jenny Neidenmark 10/11:4 
Kristina Forsberg 08/09:1 och 12/13:3 
Johan silfvast 10/11:2 
Markus Dahlberg 12/13:1 
Erik Arnsten 12/13:1 
Peter Wallin 10/11:4 
Stefan Thyni 10/11:2 
Matthias Kihlstrand 12/13:2 
Håkan Zetthammar 
 

Genomgång föregående protokoll 
 Mikael Meinhardt gick igenom föregående protokoll 

 

Information från kansliet: 
o Personal 

 Personal fortsatt permitterade. 
o Arosvallen 

 Arosvallen är bokad så det är ok att börja köra ute. Just nu så är det lugnt med 
träningstiderna.  Tiderna står på hemsidan och här nedan 

 Måndagar  18-20 
 Tisdagar  17-20 
 Onsdagar  18-20 
 Torsdagar 17-20 
 Fredagar  17-19 
 Lördagar  10-13 
 Söndagar 10-13 

 
 Gräset får ej beträdas förrän i Maj 
 Grupperna får komma med önskemål om tider på Arosvallen så kommer Felix lägga 

ett schema till början av Maj. 
 Oklart när all utrustning planerat. 

o Träningsläger 
 Fortsatt inga externa träningsläger, kortare läger inom gruppen kan vara ok så länge 

som gällande covid regler upprätthålls. 
  



Tävlingar 
o Friidrottsförbundet har p.g.a. Covid-19 beslutat att inga tävlingar får hållas på obestämd 

tid. 

Medlemmar  
o Det börjar komma fler anmälan till kölistan, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dU3MY5dFjB3DXLBsmYuAW-
C1JjyYWTFicg2rgbkabEM/edit#gid=760443501  

Kansliet uppmuntrar till att bjuda in dem som står markerade i kölistan 12/13 och 14 kommer att 
startas till utomhus säsongen, kanske även 10/11 där många står i kö. 
Viktigt att grupperna noterar i Excel arket vilken grupp som har skickat ut inbjudan och om inbjudna 
inte vill längre eller inte vill fortsätta efter provträning. 
 

Utbildningar 
o Håll koll på RFSU, VFK står för ev. avgifter 

https://www.rfsisu.se/vastmanland/utbildningfolkbildning/varautbildningarochkurser/ 
 

Material 
o 2 och 3 kg kulor är beställda 
o Mattor och  startblock ska beställas till Arosvallen. 
o Lätta släggvarianter efterfrågas till teknikövningar. 
o Aluminium häckar behövs och ses över. Det finns ett 40 tal tävlingshäckar som kanske 

kan bytas ut. 
o Det finns några långhopprep i ”Coaches locker ” kod 4760 precis innanför dörren. 
o Det finns även material i anslutning till kastzon på Apalby. Nyckel kan kvitteras ut  efter 

kontakt med Felix. 
 

 Övrigt 
o Friidrottskul är planerat till sommaren och det går bra för aktiva att anmäla sig. 
o Ledarkläder är beställt och på gång. 

 

Nästa möte  
o 10/5 kl 19:00  
o Blir via Teams, Felix kallar 
o 10/11:3 ordförande, 10/11:4 sekreterare 
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