
Västerås Friidrott, Tränarmöte 

2021-09-20, kl 18:30-20:30 

Scandic Hotell 

Närvarande: Enligt närvarolista 

Felix Siljebäck-Larsen, Henrik Astfors, Henrik Smidskog, Håkan Setthammar, Maja Gustafsson, Tobias 

Ulegård, Primrose Ulegård, Magnus Wallenius, Per Andersson, Daniel Allard, Linda Wiklund, Peter 

Skoog, Jennie Lång, Nina Rahm, Emma Brusling, Malin Udén, Peter Önneflod, Johan Häggqvist, 

Mikael Meinhardt, Jenny Neidenmark, Peter Wallin, Johan Ahlén, Erik Arnsten, Markus Dahlberg, 

Christopher Taylor, Per Hammar 

Agenda 

 Närvaro och presentation 

 Träningstider inomhus 

 Yngre grupper - Ta hjälp av äldre aktiva 

 Grenspecifika grupper för ungdomar i ”mellanskiktet” 

 Träningsläger i vår 

 Kvalgränser SM 2022 

 Intag av nya medlemmar i grupperna 

 Övriga frågor 

 

Närvaro och presentation 

Felix inleder med presentation av årligt tränarmöte för alla tränare och varvet runt presentation. 

 

Träningstider inomhus 

Inga coronarestriktioner. Kommer ställa krav på grupperna att samsas om ytorna i hallen. 

Stäm av med tränare när man kommer till hallen. 

Krockar på banan så har äldre har förtur men stäm av och samsas så löser det sig. 

Felix visar upp det senaste schemat och låter gruppledarna fylla i önskemål om träningschema samt 

önskemål om gymtider. 

Arosvallen är bokad till och med 3 oktober (2-3 oktober är det Stenmässa i Westinghouse Arena, då 

är hallen stängd för träning.) 

Material från Arosvallen flyttas in den 21/9. 

Felix ställer frågan någon har upplevt krockar eller problem. 

Har man utmaningar som man upplever att man inte kan lösa, gå till Felix. 

Schemat uppdateras på hemsidan i slutet av denna vecka. 

 



Yngre grupperna 

Många avhopp under Corona. Sammanslagningar kommer ske och det finns behov av flera tränare. 

Det uppskattas av de yngre grupperna att få besökt och hjälp från äldre aktiva. Felix ber om hjälp från 

tränarna i äldre grupper att kolla med sina aktiva om det finns intresse att träna yngre. 

Tobias Ulegård räcker ut handen att även från tränarhåll från äldre komma och hjälpa yngre grupper 

med mentorskap. 

  

Grenspecifika grupper 

Målet är att hålla ihop basgrupperna (åldersgrupperna) av sociala skäl och sedan jobba med 

introduktion i ”svealandsåldern” vid behov och i mån av plats börja introducera mer grenspecifik 

träning i äldre grupper. Jobba med en successiv övergång mot greninriktning. 

Även etablera ett mellanskikt av grenspecifika grupper då steget för yngre 13-16 att kliva in i en 

grupp men 19-20 åringar är för stort. 

Felix trycker på att har man som tränare ambition att kompetensutveckla sig så står finns det många 

utbildningar friidrotten att utbilda sig. 

Per Andersson trycker på vikten av att samverka och knyta band mellan grupperna i samma ålder för 

att kunna hjälpa varandra på resan uppåt i åldrarna. 

 

Träningsläger 

Aktiviteter 

Nu när restriktionerna försvinner, tävlingssäsongen är över och föreningen har lyckats hålla i medel 

så finns möjligheter att få stöd till grupperna att för göra aktiviteter och teambuilding. 

Medel för aktivitet baseras på antalet aktiva på Laget.se 

Ersättning ges mot kvitto på utlägg. 

Finns även tankar att skaka liv i VFK-galan. 

Mål att göra det attraktivt att attrahera nya och hålla kvar befintliga aktiva. 

Läger går också att hålla i hallen. 

Felix trycker på att om man behöver så finns möjligheter att sälja lotter osv men det är inget krav. 

 

Utlandsläger 

Lägeraktiviteter för äldre kommer att planeras som tidigare år innan restriktioner. 

 

 

 



Kvalgränser för 2022 

SM-kvalgränser – När SM går nära Västerås kan vi ha en öppnare inställning till kvalificering medan 

mästerskap som ligger långt bort kräver mer strikt hantering av kvalificeringsgränser. Viktigt att ge 

ungdomarna chansen att kvalificera sig. 

 

Tävlingsanmälan generellt 

För yngre gäller det att man tävlar lokalt och nära regionalt. Håll ihop tävlandet i gruppen försök hålla 

ihop anmälningarna och resorna i närområdet, exempelvis Eskilstuna, Uppsala, Örebro. 

Riktlinjer för tävlingar finns på hemsidan. 

Klubben förespråkar att tävla. 

 

Intag av nya medlemmar i grupperna 

Kö-listorna uppdateras regelbundet och finns tillgängliga i Google-drive. 

Regelbunden påfyllning i grupperna är viktig för såväl grupperna som föreningen. 

Felix bjuder in till nystartsgrupp. Om det sedan finns barn kvar i nystartslistan så fyll bjud in och 

försök fylla på grupperna.  

Förbättringsförslag: länka till mallen för inbjudningsmail från googledokumentet. 

  

Övriga frågor 

Material 

- Unisports kommer till hallen kl 16:30 på torsdag 

o Ringar 

o Rep 

 

Återhämtning 

Vissa hjälpmedel för återhämtning kommer tas in för att underlätta för återhämning. 

Rummet för återhämning luktar skunk. 

 

Funktionärer 

Henrik Astfors trycker på att vi har inomhusveteran-SM och det kommer behövas funktionärer. 

Det kommer även komma ut planering för alla arrangemang 2022 vilket gör att man kan börja 

engagera föräldrar som funktionärer genom att planera ut dem på tävlingarna. Det är sedan 

föräldrarnas ansvar att själva byta sinsemellan eller skaffa ersättare. 

 



Information från styrelsen 

Per Andersson informerar från styrelsen. 

- Inköp av en 9 sitsig buss kommer att köpas in inom kort. 

- Arenafrågan är ett aktivt arbeta i styrelsen. Per redogör för turerna kring arenafrågorna i 

Västerås. 

o Utomhusarenan har blivit framflyttad av kommunen. Avtalet med Rocklunda 

fastigheter går ut om 10 år. Kommunen har ambition att köpa ut Rocklundaområdet 

av Rocklunda Fastigheter.  

o Reviderade ritningar för en ny arena pågår för att få ner kostnadsbilden för en ny 

arena. 

o Västerås vill anordna SM-veckan 2024 och insatser behöver göras på Arosvallen för 

att den skall vara i tävlingsbart skick. 

o För närvarande ligger ett remissförslag på att Arosvallen ska kunna hålla och bedriva 

verksamhet i fem. 

o Nämnden NIF behöver ta beslut. 

- Apalby kastarena ingår också i projektet för Arosvallen och vara duglig till nya arena finns på 

plats. 

 

- Westinghouse Arena 

o Förlängning 3 år från årsskiftet 

o Polishuset skall snart påbörjas bygg snart. 

o Parkeringsplatserna på framsidan försvinner. Klubben trycker på att vi vill ha 

parkering på baksidan av Westinghouse Arena. 

o Oklart hur läget med inomhusarenan just nu men vi ser ingen risk att vi står utan 

inomhusarena innan en ny lösning finns på plats. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

-----------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Henrik Smidskog   Felix Siljebäck Larsson 

  


