Anteckningar
Hallands Friidrottsförbund
Föreningsträff
När:
Var:
Deltagare:

Tisdag 2juni 2015
Hotell Vesterhavet, Falkenberg
Jonny Lingstam, IFK Halmstad
Ramon Bengtsson, Varbergs GIF
Peder Bengtsson, Varbergs GIF
Marie Gunnarsson, Laholms IF
Martin Elverius, Laholms IF
Csaba Gaal, Varbergs GIF
Monika Callenberg, Varbergs GIF
Lars Egerstad, Falkenbergs IK
Jan-Olof Johansson, Falkenbergs IK

Träffen inleddes med ett studiebesök in i det pågående bygget av Arena Vesterhavet.
Arenan är anpassa för att det utövas friidrott inomhus. Hallen planeras tas i bruk inför
kommande inomhussäsong, d v s hösten 2015. Falkenbergs IK har beviljats bidrag från
Allmänna Arvsfonden, vilket innebär att den del av hallen som innehåller bl a
längdhoppsgrop och del av löparbanorna kommer ägas av Falkenbergs IK. Det kommer
innebära utökade möjligheter för att dels träna friidrott, och ett dels kunna utöka
samarbetet/samverkan mellan föreningarna i Halland under inomhussäsongen.
Från Varberg meddelades att det planerade bygget av friidrottshall i Varberg (rundbana) har
kommit långt. Hallen kan eventuellt stå klar under våren 2017.
Studiebesöket i Vesterhavshallen kan ha inneburit en del erfarenhetsutbyte, och idéer inför
planeringen av den nya hallen i Varberg.
·

Föreningsträffen 14-mars 2015 sammanfattades bl a med att:
- Hallands Barnkamp genomfördes i Varberg 10 maj
- GM-resa till Växjö genomförd
- Målkamerautbildning genomförd
- Kvalgränser till GM är publicerade via hemsidan
Anm: Det är upp till respektive förening att använda/arbeta med kvalgränserna.
Från förbundet kommer ingen uppföljning genomföras.
- Förbundets målkamera upplevs vara problematisk vid hanteringen.
* Pågår eventuell upphandling av backup pistol
* Förstärkardelen för högtalarna håller på att ses över.
- Föreningarna har STORT behov av tränar-/ledarutbildning (7-10 år)
* Alla föreningar skall undersöka möjligheter till genomförande av utbildning, och
inbjuda till utbildning om det kommer arrangeras.

·

IDM – 2016
Jonny skall undersöka möjligheten att boka Ryahallen för genomförande av IDM-2016 den
23-januari 2016.

·

Från Falkenberg efterlystes deltagande från övriga föreningar då det genomförts enklare
resultattävlingar. Diskuterade olika alternativ:
a. Syftet med resultattävlingarna är att få de som inte tävlar aktivt att få prova på så
tävlingslika former som möjligt
b. Inbjudan distribueras i god tid (via alla tänkbara kanaler)
c. Inom respektive förening skall det marknadsföras till ledarna

·

FIK inbjuder till samverkansträningar på Falkenbergs IP, för tränare och aktiva 13-år och
äldre.
i. Tisdag 9-juni 17:00 – 19:00
ii. Lördag 13-juni 10:00 – 12:00
iii. Tisdag 23-juni 17:00 – 19:00
iv. Tisdag 30-juni 17:00 – 19:00
OBS! Inbjudna är friidrottare från 13-års ålder. Egen tränare skall delta!
Meddela till Erik Svensson ( erik.es.svensson@gmail.com , Mobil: 072-177 11 20 ) hur
många som kommer. Det för att det skall kunna planeras och samverkas på bästa sätt!

·

Alla var överens om att vi skall fortsätta, och utöka, samverkan och samarbetet mellan
föreningarna. Konstaterades att ett framgångsrecept vore att/om det kunde skapas ett
"tränarforum" (nätverk) för att utbyta erfarenheter och träningssamverkan.

·

Kommande (planerade) föreningsträffar

Onsdag 19-aug
Varberg
Lördag 17-oktober Falkenberg

17:30 - 19:30
"Friidrottens dag"

"Friidrottens dag" avses bli en aktivitetsdag i den nya Vesterhavs Arena. T ex:
* Prova på / träna
* Föreningsträff
* Tränarforum
* Gemensamma träningar
* Enklare tävlingsmoment
* Bytardag/"loppis" (friidrottutrustning m m)
mm
·

Handlingsplanen gicks igenom, och uppdateras som ett levande dokument via hemsidan. Alla
föreningar är välkomna med idéer/kompletteringar m m till handlingsplanen!

/Jan-Olof Johansson, Hallands Friidrottsförbund

