
 

 

Mötesprotokoll ungdomstränarmöte 12 sept - 2022 
 
Deltagare: Johan Silfvast (10/11:2), Matilda Åkerlund (08/09:1 & 12/13:3), Alexander Selin 
(12/13:1 & 14/15:2), Mikael Mainhard (14/15:4), Peter Wallin 10/11:4, Sofia Enternäs 
(08/09:1 och 12/13 3), Linda Tysklind (12/13:2), Linda Wiklund (rep styrelsen) 
 
 
Ordförande: Sofia Enternäs (12/13:3)  
Sekreterare: Linda Tysklind (12/13:2) 
 

1. Genomgång föregående protokoll 
 

2. Info från styrelsen 
 

- Fortsättningsvis är det ungdomsgruppen och den som är ordförande för 
kommande möte som skickar ut kallelse, inbjudan skall även gå ut till 
styrelsens ungdomsrepresentanter Linda Wiklund och Frida Karlén som 
ansvarar för att förmedla information från kansliet/styrelsen. 

 
- Kommer att komma in en resurs till kansliet inom snar framtid för att stötta 

upp med administration. Arbetet med att ta fram kravprofil för tjänsten som 
ska tillsättas under hösten fortgår. Kravprofil väntas vara färdig mot slutet av 
månaden. 

 
- Kansliet har fått i uppgift att ta fram ”årshjul” och att lägga upp detta på 

hemsidan. 
 

- Renoveringen av Arosvallen är igång sedan 1/9 och är klar till nästa säsong. 
 
 

 
3. Info från kansliet (kvar från mötet i juni) 

- Nya kastburen till Apalby försenad 
- Påminner om att aktiva ungdomar kan vara behjälpliga och komma ner och hjälpa 

till/utbilda de yngre barnen i grupperna. Hör av er till kansliet för mer 
information. 
 

4. Kölistan  
- Kommer att starta upp många nya grupper under hösten, där kommer Linda 

Wiklund och Frida Karlén att stötta upp. 
- Förslag att framöver gå igenom kölistan på ungdomstränarmötena och se hur vi 

kan hjälpas åt att kontinuerligt ta in barn som står i kö. 
 

5. Utbildningar 
- De grenspecifika utbildningar som Felix haft tidigare har varit väldigt uppskattade 

där ser man gärna en försättning under hösten. Linda Tysklind 2012/2013:2 



 

 

kontaktar Felix om att eventuellt sätta några datum under hösten redan nu. 
Förslag på att lägga tillfällena i samband med ungdomstränarmötena. 
 

- Påminner om att klubben gärna ser att ungdomstränarna vidareutbildar sig. 
Tränarna anmäler sig själva och anger klubben faktuarauppgifter. 

 
- Från och med 220101 jobbar Svensk Friidrott med en ny distriktsindelning. Det 

innebär att utbildning numera samordnas via Södra Svealands 

friidrottsförbund för Närke, Värmland, Västmanland och Södermanland. 
 
 

För den som vill gå utbildningar: 
 
Gå in och se vilka utbildningar som hålls och när. Dels via SISU Västmanland och dels 
via www.friidrott.se 
 

6. Kommande tävlingar och arrangemang.  
 
VF-Terrängen 
- VF terrängen första deltävling tisdag 6 september gick bra, flöt på. Dock några 

som sprang fel, bra att tänka på till nästa tävling. Behövs minst 8-10 funktionärer. 
4-5 st vägvakt, 1 cyklar före , en cykla efter, ett par vägvisare.  
 

- De som redan arrangerat första deltävlingen har bra tips på hur man löser 
tidtagning mm. 

 
- Påminnelse från fg protokoll: 
 

Datum  Ansv.grupp 
o ons-14 sep.  (10/11:3), (12/13:1), (14/15:3) 
o tors-22 sep. (12:13:2), (10/11:2), (12/13:3) 

 
- Anmälning på plats 30min innan start Arrangörsgruppen kan ringa kansliet innan 

så hjälper de till med att ställa ihop all utrustning. Tag med startklappen.  
 

 
VF-Cupen 
- Datum är satta för VF-cupen, 16/10, 26/11, 11/12, 14/1, 12/2, 11/3.  Grupp 

2010/2011:2 uppdaterar inbjudan (skickades som bilaga med fg protokoll) och 
skickar vidare till kansliet. Första tillfälle är 16 oktober. 
 

- Kansliet får i uppgift att lägga upp inbjudan på hemsidan. 
 

7. Material 
- Allt har nu körts över från Arosvallen och ska finnas i Westinghouse Arena. Saknas 

något så meddelar ni kansliet. 
 

https://www.friidrott.se/Distrikt/sodrasvealand
https://www.friidrott.se/Distrikt/sodrasvealand


 

 

8. Övriga frågor 
- Grenspecifika träningar för 08/09 barnen. Hur kommer man med i en grupp och 

vad krävs? Finns det någon riktlinje från klubben?  
- Är begränsade i hur många man kan ta in i de grenspecifika grupperna. Man 

diskuterar i klubben, hur vi ska jobba med detta framåt. I några grengrupper har 
man skapat en ”Yngre” och ”Äldre” grupp, men vi är beroende av att ha 
tillräckligt många tränare som kan ta sig an dessa grupper. 

- Utgångspunkten är att barnen ska träna med sin huvudgrupp och så kör man 
kanske en träning i veckan med grenspecifik grupp. 

- Pratade även om att man inom huvudgruppen kan skapa t.ex. en ”Sprintgrupp” 
och ”Hoppgrupp” eller annan grenspecifik. När barnen blir lite äldre. Bolla mellan 
träningsgrupperna för tips om hur man kan jobba med detta (t.ex. grupp 06/07). 
 

 
Bra saker som kan stå kvar i protokollet 
 
- På Arosvallen - Toaletter finns med vissa är låsta. Lite o klart vilka som är låsta 

och inte. 
- Glöm inte att låsa grindar och redskapsbod på Arosvallen om ni är den sista 

gruppen för dagen! 
- Koden till hänglåset på höjdhoppsmattan på Arosvallen är 4760   
- Koden på förbandslådan på Westinghouse är 357 
- Förbandslådan på Arosvallen ligger i boden och är en gul/blå Folksammväska. 
-  

 
 

9. Nästa möte 10 oktober kl. 19.00. 
 

Ordförande Sekreterare 
Okt 12/13:2 14/15:1 
Nov 14/15:1 14/15:2 
Dec 14/15:3 14/15:3 

 


