
Ungdomstränarmöte 9 maj 2022
Närvarande:
Ordförande: Felix Siljebäck Larsen Kansliet
Sekreterare: Erik Arnsten 12/13:1
Elin Brodin 12/13:1 + 14/15:2
Johan Silfvast 10/11:2
Mikael Meinhardt 10/11:2 + 14/15:3

Föregående protokoll
Inga synpunkter.

Info från kansliet
Felix kommer att göra ett separat utskick via mejl för att nå ut till samtliga tränare med information
från kansliet m.m.

Kommande tävlingar
Tävlingssäsongen har startat och kommande tävlingar runt om i Sverige finns att hitta på
www.friidrott.se/tavling/tavlingsprogram/Aktuelltjustnu/. Rekommendationer för deltagande i
tävlingar för olika åldrar finna att läsa i klubbens riktlinjer.

Tävlingsarrangemang: Westinghouse Gurkspel (50-årsjubileum), 29 – 31 juli, SM i mångkamp, 23–24
juli.

Närmast, kommer klubben kommer att arrangera följande motionsarrangemang, Vårruset, 31 maj,
Mälarenergi Stadslopp, 11 juni, Blodomloppet, 25 augusti.

Felix föreslog att anordna VF-terrängen under september månad i stället för under våren eftersom
det är i regel färre tävlingar på hösten.

Någon ’Veckans gren’ är inte planerad under sommaren men om det finns önskemål om att
arrangera någon mindre liknande tävling så kontakta Felix.

Träningar

Träningstiderna på Arosvallen har förlängts jämfört med tidigare år. Vid vissa av träningstider får inte
gräsplanen beträdas då laget i amerikansk fotboll har den ytan.

Ingen släggkastning är tillåten på Arosvallen dock får spjut och diskus kastas. Under sommaren får
släggkastning ske på Apalby men den kastburen är i dåligt skick och ny kastbur är upphandlad. I
väntan på ny kasbur är träningsmöjligheterna tyvärr begränsade.

Under sommaren uppmuntras grupperna att försöka slå ihop träningar och träningsgrupper i stället
då många är på semester och träningar riskerar att ställas in.

Arosvallen och material

Under våren har läktartaket på Arosvallen tillfälligt reparerats och kan användas trots de tillfälliga
förstärkningarna. Under sommaren kommer inget eller endast mindre reparationsarbeten
genomföras. Arosvallen kommer sedan att stänga redan första september för ett mer omfattande
underhåll tex nytt underlag på löparbanor dock kommer inte omklädningsrum att renoveras. Det
innebär också att inomhus säsongen startar i och med renoveringarna påbörjas.



All material och redskap är transporterade till Arosvallen förutom stavhoppsställningen och mattan. I
hallen finns ett fåtal häckar, ärtpåsar, plintar, m.m. kvar så i händelse av dåligt väder finns möjlighet
att träna i hallen. Om man väljer att träna i hallen, kontakta kansliet eftersom hallen hyrs ut i större
omfattning under utomhussäsongen så att det inte blir någon krock.

Häckar och startblock finns i ett förråd bakom vaktmästerilängan (obs ej det låsbara förrådet där
kulor, spjut, m.m. förvaras).

Nyckel till Arosvallen och förråd finns att kvittera ut på kansliet.

Utbildning

I höst planeras det för 7–10-utbildning, styrkeutbildning och 12–14-utbildning. Blir troligen ingen 10–
12-utbildning i Västerås utan man får söka sig till närliggande städer om man är intresserad av
utbildningen. Planerade utbildningar finna att hitta på
www.rfsisu.se/vastmanland/utbildningfolkbildning/varautbildningarochkurser/ där också anmälan
sker.

Övriga punkter

Under söndagens tävling (Econ games) noterades att datorprogram för resultat administration under
tävlingen har bytts och det önskas därför en utbildning i programvaran. Funktionärsgenomgångar
inför kommande tävlingar kommer att hållas.

Nästa möte

Nästa möte sker måndagen 13:e juni kl. 19.
Ordförande väljs på möte
Sekreterare väljs på möte
Kallande: Felix Siljebäck Larsen


