Protokoll från HFIF Föreningsträff i Tresteget i Varberg
den 3 mars 2018
Närvarande: Johnny Lingstam, Ulrika Davidsson, Lennart Hult, Lars Egersson, Johan
Ludvigsson, Birgit Nielsen och Peder Bengtsson

Alla ok med agendan
•

Hallands friidrott 2017/Tillbakablick på Handlingsplanen:

Beslut om att prata med SISU om att de bjuder in till tränarforum under 2018. Johnny tar det
med Sisu (Jan-Olof)
Arrangemang: diskussioner kring att vi har många arrangemang i Halland (och omgivningen).
Halmstad ställde in Indoors i år, eftersom det blivit för stort och tungt att driva, men ska köra
nästa år igen. Varberg med sin nya hall, vill gärna ha inomhustävlingar, men tillägget till
sommarens utomhustävlingar blir mycket att dra runt, speciellt att ordna med funktionärer,
kommer att fundera hur de kommer att göra. Diskussion om att begränsa antalet deltagare
per gren. Stenhårda med att inte ha några föräldrar och/eller tränare inne på tävlingsarenan
upplevs mycket positivt.
Samåkning vid SM tävlingar: helgens USM har deltagare från Halland men ingen
koordination av samåkning. En kontaktperson/samordnare i HFIFs styrelse utses på
styrelsemöte för att samordna samtliga SM för halländska deltagare.
Samverkan av träning mellan föreningarna: HFIF får fortsätta att uppmana föreningarna att
bjuda in varandra när de anordnar aktiviteter.
Ungdomsråd: Varbergs ungdomsråd, pågår ett omtag, ny ansvarig utsedd. Falkenberg har ett
ungdomsråd som fungerar varierande beroende på vilka som är med. När respektive
förening har ett fungerande ungdomsråd kan HFIF bidra till samverkan mellan dessa.
Diskussion under punkten ”Hallands Elit” kring aktiva som byter klubb för att få bättre
förutsättningar, ekonomi, större sammanhang, tränare, etc. Hur kan hallandsklubbarna
hjälpas åt för att behålla? Flera alternativa lösningar för att erbjuda de aktiva behöver tas
fram.
•

IDM 2018 utvärdering: det mesta gick bra, hade problem med målkamerasystemet,
men det är löst nu, aktiva mycket nöjda. Önskemål om att flytta kamerorna för
mållinjerna för att inte ha problem med läktarbefolkning och höjdhoppet.

•

Regler för DM: genomgång av förslaget inför årsmötet. Viktkastning för 15, 17,
seniorer och veteraner förslås till årsmötet. Tillägg av 19-årsklass i samtliga grenar,
samma grenar som M/K, förslås också.

USM/JSM i Halland 2021 alt 2022: Halmstad tänker söka, vill ha med en förening som tar den
ena tävlingen. Halmstad söker båda och ser vilket de får. Kan bli svårt att hjälpa varandra
med funktionärer. Kanske vi hjälpas åt med en av tävlingarna och ber en förening utanför
Halland att ta den andra (ex Halmstad och Helsingborg, Varberg och Borås).
•

Idrottsforum 6-7 april i Tylösand

Fredag: Stefan Olsson, SFIF vill träffa ett par representanter från varje halländsk arena
förening under fredagseftermiddagen.
Lördagens Tema: trygga miljöer.
Uppmaning: Boka rum asap, det blir fort fullt.
•

Ändrad titel på nästa punkt: Hur får vi fler i åldern 16-35 att träna, tävla och
vara/bli engagerad i friidrott?

Efter en diskussion bestämdes att ändra frågeställningen och att respektive förening jobbar
vidare med detta och ger varandra goda exempel vid nästa föreningsträff. Johnny delar ut
senaste skriften från SFIF (Daniel Bergin) ”Friidrott för fler”. Föreslås att klubbarna använder
denna som bas för sina diskussioner.
•

Halländsk friidrott 2018

Handlingsplanen godkänd som föreslagen, med inlägg av föregående agendapunkt i planen.
IDM Varberg genomfört, se ovan
IGM Varberg nästa helg. Parkering kom upp som en fråga, något att fundera på, finns det
tillräckligt, bussar, ta betalt? Informeras till ansvariga för tävlingen.
Hallands barnkamp 2018 (7-11 år) – IF Rigor anordnar den 13 maj. HFIF har fått 20 000 kr i
distriktsförbundsbidrag för att subventionera föreningars resor till Kungsbacka.
Stafett-DM: Falkenberg anordnar som vanligt, kvällarna 21 och 22 maj. Tävlingen är öppen.
Stafett-SM går helgen därefter.
DM i samband med Getabockspelen: 18-19 augusti. Grenar som är med är baserade på DM
grenar plus tillägg. Varberg kan/vill diskutera om vissa grenar kan läggas på andra halländska
tävlingar för att underlätta funktionärsfrågan.
•

Kommentarer kring dagen:

Mindre punkter för att verkligen hinna med att diskutera igenom, utbyta erfarenheter och
komma fram till nya vägar framåt.

Skrivet av Peder Bengtsson

