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Rapport från styrelsen 

Ny tillförordnad sportchef 
Styrelsen är nu klar med rekryteringsprocessen och har anställt en ny tillförordnad sportchef. Vi fick 
många kvalificerade ansökningar men fastnade till slut för Elias Rapp. Vi är övertygade om att Elias är 
rätt person som sportchef i Västerås Friidrottsklubb. Elias börjar sin anställning 9 januari 2023. 
 

 
Hej Västerås Friidrottsklubb!  

Jag heter Elias Rapp är 23 år gammal och kommer i början av januari att börja som tillförordnad 
sportchef i föreningen. Det är säkert många av er som känner igen mig, detta då jag själv är aktiv 
långdistanslöpare i klubben samt är ledare i löpargruppen. Förutom att själv ha egen erfarenhet av 
idrottande och tränarskap så har jag mångåriga studier på universitetsnivå inom idrottsvetenskap 
och ämnen som bland annat träningslära, idrottsledarskap, idrottsfysiologi, testmetodik, 
idrottspsykologi. Under mina studier har jag även fått möjligheten att delta i flera forskningsprojekt 
samt jobba med elitidrottare inom bland annat testledning. Denna erfarenhet kommer hjälpa mig att 
göra ett bra jobb som sportchef. Jag ser väldigt mycket fram emot att börja jobba hos Västerås 
Friidrottsklubb och vill att jag tillsammans med er grymma aktiva, ledare och övriga medlemmar kan 
verka för att utveckla vår redan fina förening mot att bli ännu bättre och nå föreningens uppsatta 
mål!  

En sista grej, jag längtar verkligen efter att få använda mina kunskaper som jag samlat på mig under 
alla års utbildning, så tveka inte och kom jättegärna till mig med era frågor och funderingar, allt från 
enklare frågor till mer komplexa och svåra funderingar. 

 

Vision och mål för Västerås Friidrottsklubb 
Styrelsen har uppdaterat vår vision och våra mål för de kommande åren. Vi rekommenderar alla 
medlemmar att ta del av dokumenten som ni hittar här: https://www.vasterasfriidrott.se/medlemsservice/ 

 

SM-pokalen 2022 
SM-pokalen för 2022 är nu klar och vi är på 12:e plats i Sverige när det gäller SM-poäng. Förra året 
var vi på 13:e plats. Vår målsättning är att etablera oss som en topp-10 klubb i Sverige. 
 
 

 

https://www.vasterasfriidrott.se/medlemsservice/


Höjning av aktivitetsavgiften för 2023 
Styrelsen har beslutat att höja aktivitetsavgiften för 2023.  
Våra motionsarrangemang har minskat med ca 30% efter pandemin. Tappet i Sverige ligger på hela 
40%. Våra kostnader har ökat och vi måste ha en ekonomi i balans. 
 
Vi höjer avgiften mindre för de yngsta som tränar minst och mer för de som tränar mer: 
Familjerabatten för aktivitetsavgiften tas bort. 
 
Avgifterna blir som följer: 
7–10 år 1 200 kronor (+100 kr) 
11–14 år 1 800 kronor (+200 kr) 
15 år - 2 000 kronor (+400 kr) 
 
Vi har tittat på andra friidrottsklubbar i vår storlek i Sverige. 
-Trots höjningen har vi bland de allra lägsta träningsavgifterna. 
-På flera ställen måste man betala för träningskort i hallen från 200 kr/månad. 
-Vi betalar samtliga startavgifter vid tävlingar (enligt våra riktlinjer). Efteranmälningsavgift betalas 
alltid av den aktive.  
 
 
 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för 2022 och samtidigt önska en skön julledighet,  
en god jul och ett gott nytt friidrottsår 2023! 
 

Per Andersson, ordförande VFK styrelse 


