HFIF - Föreningsträff - 17-oktober 2015
Möte:
Datum:
Plats:
Deltagare:

Hallands Friidrottsförbund, HFIF - Föreningsträff
17 oktober 2015
Arena Vesterhavet, Falkenberg
Arenaföreningarna i Halland
Förbund/Förening
HFIF

Deltagare
Jonny Lingstam (IFK Halmstad)
Jan-Olof Johansson (Falkenbergs IK)
Marie Gunnarsson (Laholm IF)

IFK Halmstad
Falkenbergs IK

Niclas Woodbridge

Varbergs GIF
Laholm IF
IF Rigor
Rydö ASK

Notera:

Stefan Holman
Birgit Nielsen
Ramon Bengtsson
Johanna Boström
-

Dessa anteckningar är distribuerade efter regionens träff 25 oktober och är därför
kompletterade med datum för seriematcher och GM (Se punkt 10 nedan)

Anteckningar
1. Föregående föreningsträff (anteckningarna)
o Enda kommentaren var hur DM-resultat skall kunna skapas som utdrag ur
Getabockspelens resultatlistor. Jan-Olof kontaktar Varbergs GIF.
2. Ny förening
o Ny förening i Falkenberg: Falkenbergs Allstars
o Kommentarer: Allmän förvåning och undring varför en löpargrupp startar egen
förening istället för att skapa sektion inom befintlig lokal friidrottsförening.
3. Rapporter från föreningarna
o IFK Halmstad
§ Ledarbekymmer, men det flyter på med nuvarande ledarstab. Ca: 100 barn i
kö. Har en smärtgräns avseende inomhusverksamheten. Många nya sedan
friidrottsskola
o Falkenbergs IK
§ Har varit en säsong med fina prestationer. Damlaget avancerade till division
1 i serien.
§ Ny inomhushall anpassad för friidrott är i bruk.
§ Nya grupper är på gång och ledarrekrytering är en ständigt pågående process
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Varbergs GIF
§ Har haft en lyckad föreningsdag med uppföljning av föreningens vision samt
diskussioner om framtiden. En skapad "Tränarhandbok" är sjösatt.
§ Har skett en kartläggning av aktivas intressen och målsättningar.
Tränare är en bristvara och det är krav på att föräldrar ställer upp.

Laholm IF
§ Det "tuffar på". Genomförts aktiviteter för att engagera föräldrar. Några
hjälper till, men inte så många som väntat :(
§ Åtta ledare har gått tränarutbildning 7-10 år.
Utomhussäsongen 2015
o Det har varit en bra säsong för de Halländska friidrottarna.
o De större arrangemangen Laxaspelen och Getabockspelen hade stort antal deltagare
o Däremot har det varit få "utomstående" deltagare i de lokala resultattävlingar som
genomförts
§ Kommentar: Alla överens om att fortsätta med inbjudningar, samt att det
inom respektive förening skall göras insatser för ökat deltagande i de lokala
tävlingarna
Inställt :(
o Organisationsledarutbildningen - Ställdes in p g a för få deltagare
o Friidrottens Dag - Som skulle genomförts denna dag (17 oktober) i Arena
Vesterhavet, ställdes oxå in då intresset från de halländska föreningarna var lågt.
§ Falkenbergs IK fick uppdrag att försöka hitta ny datum!
GM - Rapport
o Ett lyckat GM för Halland.
o Stora TACK till Johanna Boström (Laholm), Erik Svensson (FIK) och Birgit Nielsen (FIK)
för planering och genomförande!
Distriktsrekord
o Distriktsrekorden uppdateras när resultat rapporteras!
o Kommentar: Respektive förening uppmanas att bevaka och rapportera nya
noteringar. OBS! HFIFs styrelse bevakar inga resultatlistor!
IDM 2016
o Beslutades att:
§ Genomförs 16-januari, Borås
§ Jan-Olof, FIK, skapar inbjudan kommer distribueras a.s.a.p
§ Anmälan och resultatrapportering via FIKs molnbaserade Google-tjänster
§ Grenansvar fördelas till respektive förening på samma sätt som inför IDM
2015.
§ IFK Halmstad ansvara för tidsprogram
§ Deltagande från andra föreningar enligt tidigare beslut!
Domarutbildning(ar)
o Jan-Olof skall diskutera med Linda Söderqvist, SISU, för att kunna skapa ett kurs/utbildningsprogram

10. Regionens årsmöte 25 oktober
o Jan-Olof Johansson (FIK) och Lars Egerstad (FIK) representerar Halland
o Följande kan rapporteras från träffen/mötet
§ Seriematch 1 genomförs 5 juni (f n ingen arrangör)
§ Seriematch 2 genomförs 13 eller 14 augusti (f n ingen arrangör)
§ IGM (13-14 åringar) preliminärt 12-13 mars (f n ingen arrangör)
· Om Norrköping arrangerar blir det troligtvis 19-20 mars
§ GM (13-14 åringar) 10-11 september. Arrangör Högby, Öland
11. HFIF Årsmöte 2016
o Kommer genomföras (med inledande föreningsträff) 12 mars 2016 i Falkenberg
12. HFIFs roll - Vad förväntas? Varför HFIF?
o Varje förening skall diskutera frågorna inom sin egen organisation. Det för att ha
med sig underlag och att det kan skapas konstruktiva diskussioner vid kommande
föreningsträff 12 mars 2016.
13. Övrigt - Fritt samtal....
o IFK Halmstad rapporterade att dom avser söka arrangörskap av GM 2017
o Önskvärt med ökat utbyte/samverkan med funktionärer mellan de föreningarna.
o Alla ser med spänning fram emot friidrottens utveckling inom Halland
o Föreningar/grupper som är intresserade komma träna i Falkenberg skall kontakta
Jan-Olof Johansson, Falkenbergs IK. Förslagsvis att de grupper i första hand kommer
och samverkar under det tider FIK har bokade i arenan. Se: www.fik.se

Anteckningar skrivna av: Jan-Olof Johansson, HFIF

