
Ungdomstränarmöte 4:e april 2022 

Ordförande: Christopher Taylor 10/11:3

Sekreterare: Jenny Neidenmark 10/11:4


Närvarande:

Jenny Neidenmark 10/11:4

Christopher Taylor 10/11:3

Peter Wallin 10/11:4

Stefan Thyni 10/11:2

Mikael Meinhardt 10/11:2 + 14/15:3

Linda Tysklind 12/13:5

Johan Silfvast 10/11:2

Felix Siljebäck Larsen kansliet


Föregående protokoll

Inga synpunkter.


1. Info från kansliet

-VF-cupens pokaler till de barn med mest poäng är klara och finns att hämta på kansliet. Felix 
skickar mail till de grupper som är berörda. Det handlar om 5 flickor och 5 pojkar.

-Nästa vecka när det är påsklov kommer det vara lägre bemanning på kansliet då det är 
träningsläger för de äldre grupperna. 

-På årsmötet förra veckan bestämdes att Daniel Berr lämnar styrelsen och Frida Karlén ersätter. I 
övrigt inga ändringar i styrelsen.


2. Kommande tävlingar

-Det var planerat en kasttävling på Rocklunda 8:e maj men det är oklart om denna blir av då 
kastburen blåst sönder.

-Econ games blir av 8:e maj på Arosvallen. Renovering på Arosvallen pågår och det kommer 
troligtvis inte gå att använda läktaren på Econ games. 

-Det har inte varit planerat någon VF-terräng i år men önskemål finns om att genomföra denna då 
det varit uppskattat tidigare år. Felix kollar upp detta och kanske kan det bli ett tillfälle i slutet av 
april och ett tillfälle lite senare i maj.


3. Träningar

-Felix påminner om möjligheten att träna på andra platser som tex gymnastiksalar. Det är bara att 
höra av sig till Felix så ordnar han med att hyra en sal, det kostar inte så mycket.


4. Nya grupper

-En ny 10/11-grupp är startad. 

-En ny 08/09-grupp kommer att startas, den gruppen kommer vara mer inriktad på sprint och fys.


5. Hallen och material

-Nya aluminiumhäckar är beställda. Nya tävlingshäckar kommer att beställas.

-Nya medicinbollar har kommit.

-Önskemål om att fler 2kg-kulor beställs.

-Önskemål om att skumbollar beställs, som man kan använda i diverse lekar.




-De små färgglada häckarna har av oklar anledning varit inlåsta i ett förråd men är nu tillbaka på 
rätt plats. Fler sådana häckar önskas beställas. 

-Upphängningarna till de små färgglada häckarna samt rockringarna kommer att förbättras.

-Ena veven på stavhoppsanordningen är trasig men en ny är beställd.


6. Utbildning

-I helgen genomfördes en styrkeutbildning samt 10-12-utbildning, dock utan SISU-delen.

-Felix informerar om att det börjar bli dags för en ny 7-10-utbildning.

-Önskemål om att en 12-14-utbildning hålls till hösten.

-Primrose och Tobias Ulegård har startat ett nytt företag (ASPC) och kommer hålla i sprint/styrke-
utbildningar i hallen. Runt 22-27:e april håller de i en sprint-utbildning som främst riktar sig till 
äldre och seniorer men även de yngre grupperna kommer ha nytta av informationen. Nya 
maskiner/hjälpmedel som har beställts kommer att gås igenom. 

-Felix kommer hålla i interna utbildningar i specifika grenar. Nästa tillfälle blir måndag 25:e april kl 
18-20 i hallen, stavhopp står då på schemat. En utbildning planeras även till maj.


7. Övriga frågor.

-Återkoppling gällande VF-cupen. Vissa grupper har känt att ingen riktigt är ansvarig för VF-
cuperna när man väl har varit på plats i hallen. Oklart vem som är ansvarig för grenarna, vilka 
funktionärer som finns osv. Förslag till nästa säsong är att 3 grupper är ansvariga för varje 
deltävling då det den här omgången har saknats funktionärer till varje deltävling. Tränare/föräldrar 
som varit på plats har fått hoppa in och hjälpa till. 

-Nästa säsong kommer VF-cupens anmälningar genomföras digitalt istället för på papper. Detta 
säkerställer också att alla deltagare finns uppskrivna när det är dags för prisutdelningen. Lättare 
på så sätt för den ansvariga gruppen att gå igenom listorna och räkna ihop poäng. Det här året 
har flera deltagarlistor saknats och det var därmed svårt att räkna ihop ordentligt. 

-Vissa grupper har inte hämtat ut medaljer till sina barn som varit med i VF-cupen (minst 5 grenar), 
Felix mailar ut till de grupperna så de kan hämta medaljerna på kansliet. Listan med barnens 
namn finns på kansliet om man vill gå förbi och titta på den och hämta medaljer direkt.

-Önskemål om att VF-cupens funktionärsbehov skickas ut tillsammans med listan på de övriga 
tävlingarnas funktionärsbehov.

-Det börjar bli dags för utomhusträning. Arosvallen är ännu inte bokad men brukar vara bokad 
från mitten/slutet av april till och med hela september. Vi kommer inte ha samma träningstider på 
Arosvallen utan vissa grupper kommer få förfrågning om att byta träningstid. Detta gäller främst 
de grupper som tränar söndag eftermiddag. Arosvallen brukar vara bokad för oss kl 9-ca 14 på 
helger.

-Kom ihåg att grupperna kan samarbeta i sommar på träningarna, om någon grupp inte har ledare 
kan man slå ihop samma åldersgrupper så barnen alltid har en träning att gå på. Prata 
sinsemellan. 

-Önskemål finns om att köra små tävlingar i sommar som man gjorde förra året. Detta är inget 
som Felix och Henrik måste hålla i. Vill en grupp köra en tävling i någon gren kan de själva bjuda 
in övriga grupper att tävla i den grenen på en befintlig träningstid. 


8. Nästa möte.

Nästa möte sker måndagen 9:e maj kl 19. 

Ordförande är 10/11:4.

Sekreterare är 12/13:1.


