
 

Mål för Västerås Friidrottsklubb 

 

➢ Västerås friidrottsklubb är en inkluderande förening där alla är 

välkomna att vara med och som genom sitt goda rykte och 

trygga miljö lockar medlemmar i alla åldrar 

 

➢ Västerås friidrottsklubb är en förening som ska attrahera aktiva, 

tränare, ledare och personal och stimulera till utveckling och 

prestation 

 

➢ Västerås friidrottsklubb ska vara en etablerad toppklubb i 

Sverige 

 

➢ Västerås friidrottsklubb har utomhus- och inomhusarenor av 

högsta kvalitet där vi kan bedriva utvecklande och säker träning 

och anordna attraktiva tävlingar på såväl lokal som nationell 

nivå 

 

➢ Västerås friidrottsklubb har en ekonomi i balans och ska vara en 

god förebild i samhället där näringsliv, kommun och invånare 

ska vilja stödja föreningen 

 

 

 

 



För att nå målen i värdegrunden måste Västerås friidrottsklubb fokusera på olika delmål som är 

tidsatta. 

Början av 2023 

Kansli/Personal 
Omorganisation av kansliet 
 
Strategi: 

✓ Rekrytera sportchef 
✓ Förlängning Roberts anställning under 2023 

 

2026 

Arrangemang av hög kvalitet 
Våra motionslopp Vårruset, Stadsloppet och Blodomloppet ska ge ett överskott på 1 miljon kronor 
Våra arenatävlingar inom- och utomhus ska ge ett överskott på 600 000 kronor 
Vi ska arrangera en SM-tävling varje år 
 
Strategi: 

✓ Arrangemangsansvarig 
✓ Arrangemangsgrupp 
✓ Förbättra marknadsföringen av motionsloppen 
✓ Se över startavgifterna 

 

2026 - 2027 

Nya arenor av hög kvalitet 
Arosvallen renoveras för att hålla i 5 år till, klart till utomhussäsongen 2023. Westinghouse 
friidrottshall har stort renoveringsbehov och Apalby kast-arena har gjort sitt. Föreningen är i stort 
behov av ny utomhusarena och ny inomhusarena. 
 
Strategi: 

✓ Samverka med politiker och tjänstemän inom Västerås Stad. 
✓ Samverka med media, näringsliv och SFIF 

 

2027 

Västerås friidrottsklubb ska vara en etablerad toppklubb 
Målet är att vara en topp-10 klubb enligt SFIF:s ranking SM-pokalen 
2025 är målet 160 SM-poäng (2021 - 103,75, 2020 – 132,13) 
2027 är målet 180 SM-poäng 
 
Strategi: 

✓ Ny sportchef ansvarig för vårt idrottsliga mål 
✓ Utbildade, kunniga och motiverade tränare/ledare 
✓ Förbättra övergångarna från barn -> ungdom -> junior -> senior -> elit 
✓ Skapa mellangrupper ungdom -> junior 
✓ Använda våra aktiva som tränare/ledare i grupper 


