
Ungdomstränarmöte 2021-06-14
Plats: Microsoft Teams

Deltagare
Felix Siljebäck-Larsen, kansliet
Kristina Forsberg 08/09:1, 12/13:3
Johan Ahlén 08/09:4
Mikael Meinhardt 10/11:2
Johan Silfvast 10/11:2
Stefan Thyni 10/11:2
Peter Wallin 10/11:4 (ordförande)
Erik Arnsten 12/13:1
Susanne Persson 12/13:1
Alexander Selin 12/13:1 (sekreterare)
Malin Udén 12/13:4

Föregående protokoll
Gås igenom. Inga synpunkter eller kommentarer. Inte skickats ut ännu, men Felix skickar ut och 
publicerar på hemsidan.

Information från kansliet
Inga restriktioner på antal deltagare under träningar utomhus. Bra att försöka dela upp sig i små 
grupper inom gruppen ändå. Observera att max antal deltagare gäller inomhus, tex gymmet. Flera 
grupper samtidigt på tex torsdagar och söndagar. Mycket redskap som är upptagna för de grupper 
som börjar sist på överlappande tider. Framförallt häckar och rockringar som varit saknats. 
Oordning i förrådet på Arosvallen, viktigt att vi försöker hjälpas åt att hålla ordning. Det ska ses 
över vilka fler redskap som behöver tas ut.

De flesta av ledartröjorna har hämtats ut. Henrik ansvarig. Finns några tröjor kvar om det är någon 
som inte fått. Vardagar 8-12 finns alltid någon på plats på kansliet, men ofta andra tider också.

Kansliet (Felix och Henrik) kommer börja jobba heltid igen från 1/7. Robert och Efrem 
deltidspermitterade fortsatt.

Tävlingar
Veckans gren: pågått under senvåren. Efter midsommar inga fler veckans gren.

Flera tävlingar på gång till sommaren
- Gurkspelen 7-8/8
- Allard open
- Ambition att få till DM (slutet på augusti/början på september preliminärt. Västmanland som 

friidrottsdistrikt ska försvinna och bli ett större distrikt tillsammans med fler distrikt i 
Mellansverige, därför blir detta det sista distriktsmästerskapet för Västmanland)

- Önskemål finns om interntävlingar, tex i form av mångkamp, för de yngsta.

Inte planerats för hur det ska bemannas med funktionärer till tävlingarna som kommer.
Ok att delta i tävlingar på annan ort nu. Deltagare anmäler sig själva, inga planer på gemensamma 
resor tillsammans till tävlingar i nuläget. Ok att arrangera tävling inom sin egen grupp på sin 
träningstid, bra att vara ute i god tid och meddela Felix så att grupper med samtidig träning får veta 
vilka redskap de ej kan använda då.

Träningar
Uppmuntran till att samma åldersgrupper samkör under sommaren för att öka möjligheten för fler 
att träna under sommaren. 10/11-grupperna planerar att prova träna tillsammans torsdagar från 
och med 1/7.



Skicka gärna till Felix om man kör extra träning så kan barn från andra grupper ev vara med. 

Planering för sommaren;
- 08/09:1 sista träning 20/6, sedan sporadisk sommarträning, tex innan Gurkspelen. Startar 22/8
- 08/09:4 sista träning 13/6, sedan uppehåll. Pratats om sporadisk träning, men troligtvis ej. 

Startar inför skolstart, ej exakt datum
- 10/11:2 sista träning 20/6, sedan uppehåll. Ej bestämt när man startar igen
- 10/11:4 sista träning 20/6. Ska försöka köra pass under sommaren, men ej 2ggr/v utan mer 

spontant. Startar igen som vanligt i början augusti/kring skolstart.
- 12/13:1 sista träning 20/6, sedan uppehåll, ev sporadisk sommarträning. Startar 15/8.
- 12/13:3 sista träning 20/6, sedan uppehåll. Startar 22/8
- 12/13:4 sista träning 27/6, sedan uppehåll. Ev att man bryter tidigare om dålig uppsluttning 20/6. 

Startdatum ej klart.

08/09:1 och 08/09:4 har tappat både barn och ledare. Ev sammanslagning?
12/13:4 skulle gärna ta in fler barn i gruppen, ca 15 barn/träning nu.

Medlemmar
Nya grupper? Förhoppningsvis lättare att få till träningstider i hallen till hösten om restriktionerna 
lättar.
Lång kölista till 10/11. Ny grupp?
Ny 12/13-grupp ska starta.
14/15 startar upp under sommaren, troligen två grupper.

Hur tänka när vi inte får något svar på inbjudan till att börja träna? Ska barnet tas bort från kölistan 
då? Förslag att skicka ett mail, och om inget svar skicka nytt efter två veckor och därefter ta bort 
om inget svar.

Utbildning
Inget nytt. Felix skickar ut info om han får veta något nytt om utbildningar.

Material
Finns inga diskusar på Arosvallen. Oklart om det finns synpunkter på att diskusar används på 
gräsmattan - Felix kollar upp. Om de inte får kastas ut på gräsplanen kan kastburen som alternativ 
användas. Utrustning för stavhoppning finns på sidan av vaktmästarnas förråd, i små luckor under 
klockan på Östra änden av Arosvallen. Nyckeln till redskapsboden fungerar till dessa luckor. Kom 
ihåg att lägga över skydden för hoppmattorna efter användning.
Den lägre höjdhoppsmattan är väldigt sliten och underlaget på ansatsytan är trasig, inget beslutat 
om att bytas nu med tanke på oklarheter gällande framtiden; inget nytt bestämt gällande ny arena 
eller upprustning av Arosvallen. Finns möjlighet att reparera mattan? Kan den flyttas så att trasiga 
ansatsytan inte behöver användas? Felix ser över.

Övriga frågor
Inga

Nästa möte
2021-08-02 kl 19:00 (ordförande 12/13:1 och sekreterare 12/13:2)


