HFIF - Föreningsträff - 19-augusti 2015

Möte:
Datum:
Plats:
Deltagare:

Hallands Friidrottsförbund, Föreningsträff
Onsdag 19-augusti, 2015
Varbergs GIFs klubblokal, Varberg
Arenaföreningarna i Halland
Förening
HFIF

IFK Halmstad
Laholms IF
Falkenbergs IK
Varbergs GIF

Deltagare
Jonny Lingstam (IFK Halmstad)
Jan-Olof Johansson (Falkenbergs IK)
Marie Gunnarsson (Laholms IF)
Csaba Gaal (Varbergs GIF)
Stefan Holman
Birgit Nielsen
Peter Bengtsson
Ramon Bengtsson

Organisationsledarutbildning
Den planerade organisationsledarutbildningen i april, blev inställd!
Det p g a för få anmälda föreningar, och deltagare.
Jonny meddelade att:
· Nytt försök kommer nu göras lördag 26-september 2015.
· Michael Ostrelius är inbokad som utbildare.
· UC-Väst kommer skicka inbjudan!

Kommande (planerade) föreningsträffar
Lördag 17-oktober Falkenberg "Friidrottens dag"
"Friidrottens dag" planeras vara en aktivitetsdag i den nya Vesterhavs Arena.
T ex:
·
·
·
·
·
·

Prova på / träna
Föreningsträff
Tränarforum
Gemensamma träningar
Enklare tävlingsmoment
Bytardag/"loppis" (friidrottutrustning m m) m m

Beslut
·
·
·

Arrangemanget är ett HFIF-arrangemang. D v s INTE Falkenbergs IKs
Jan-Olof Johansson, HFIF, är samordnande
En representant per förening skall ingå i en organisations- och planeringskommitté

o

Varje förening anmäler sin representant till Jan-Olof

Reslutatlistor - DM
Efterlystes resultatlistor för DM i samband med Getabockspelen 2015
Beslut:
Peder skall kolla och ta fram listor!

Kastträning HT 2015 - Arena Westerhavet
Falkenbergs IKs kasttränare, David Sieker, inbjuder till kastträning och ledarutveckling för kastare i
(nya) Arena Vesterhavet. Tre tillfällen under hösten. Se inbjudan via www.hallandsfriidrott.se och
www.fik.se .
OBS! Datum är 10 oktober, 24-oktober och 14-november

GM
"Kvalgränserna"
Ett förtydligande som bör kommuniceras inom föreningarna:
HFIF kommer INTE genomföra några kontroller av uppnådda kvalgränser. Det åligger respektive
förening att göra uppföljning och besluta om deltagande. Syftet/orsaken med kvalgränserna är att
det skall dels höja statusen för deltagande vid GM. GM är en mästerskapstävling, och inte någon
breddtävling.
Beslut:

Benämningen "Kvalgränser" skall döpas om till att kallas "Rekommendationsgränser"

GM -Arrangemanget
·
·

Anmälan:
Ledare:

·

Resa/Boende:

Respektive förening anmäler deltagare till Birgit Nielsen, FIK
Ledare vid GM kommer vara Johanna Boström, Laholm och Erik
Svensson, FIK
Johanna Boström skall ha bokat både resa och boende för Halländska
deltagare. Det planeras en gemensam träning för deltagarna i Laholm
29 augusti.

GM -2016
Jonny meddelade att HFIF (Halmstad) skall komma söka värdskap för GM 2016

Deltagande K/M vid DM
Från föreningsträffen 14-mars:
Seniorklassen skall vara öppen för alla åldrar. o Valfritt för aktiv att anmäla sig till sin åldersklass
och/eller seniorklass. o D v s att ingen nedre åldersgräns i seniorklasserna.

I PM för Getabockspelen:
Klassindelning:

Vår policy är att deltagande sker i egen åldersklass om grenen finns på
programmet. Det är dock alltid tillåtet att gå upp till seniorklass K/M
(dock inte i DM). Endast tillåtet att gå upp till övrig högre ålderklass om
grenen inte finns med på programmet i egen ålderklass.

Information:
·
·

Peder meddelade att det var en olyckligt miss i PM-formuleringen. Skall korrigeras inför
kommande arrangemang.
Påtalades att det förekommit felaktigt deltagande enligt vad som framgår i PM. Det var dock
ingenting som påverkade det halländska resultaten.

Hur skall vi få ungdomar fortsätta friidrotta längre upp i åldrarna?
Olika förslag och idéer diskuterades, bl a:
·
·

·
·
·

Fler enklare resultattävlingar i Halland, men med en minskat fokus på resultatutveckling
Från Falkenberg berättades om ett framgångsrikt arrangemang med gemensamma samlingar
och mat, som genomförts en gång i månaden under inomhussäsongen.
o Vid dessa samling har oxå genomförts olika kurser/utbildningar/arrangemang med
olika teman som SISU-lärgrupper.
Från Halmstad informerades om att det planeras att starta en Stavhoppsgrupp i Halland
Falkenbergs IK välkomnar alla föreningar att komma att träna i nya Arena Vesterhavet.
Ökad samverkan mellan föreningar tros oxå kunna vara en bra aktivitet.

Handlingsplanen
Handlingsplanen som är publicerad via hemsidan skall uppdateras!

Övrigt
IDM-2016
·
·
·

Ryahallen, Borås, är bokad 23 januari 2016
Diskuterades en eventuell rotation avseende föreningars funktionärsåtaganden
o Skall bestämmas vid kommande föreningsträff
Diskuterades vilket system för resultatrapportering som skall användas.

Förhoppningen är att IDM 2018 skall kunna genomföras i Varbergs (då nya) inomhushall!

/Vid anteckngarna - Jan-Olof Johansson

