VFIF:s planeringskonferens 6 november 2016
-sammanfattning av Gunilla Büstedt
Västerbottens Friidrottsförbunds ordförande Wiveca Ögren presenterade sig och hälsade alla välkomna till den
årliga planeringskonferensen i Umedalens klubblokal Musköten. Ett särskilt välkommen riktades till dagens
föreläsare Hans Nilsson IFK Umeå, ledare med lång erfarenhet av löpning. Övriga deltagare presenterade sig.
Se lista nedan.

Temat för föreläsningen/ Löpning friidrottens största gren.
– Hans berättade att han började som löpare i Jalles TC på 80 talet för att sen övergå till IFK Umeå. När han
började tävla fanns väldigt många goda löpare i Västerbotten. Idag finns bredd men väldigt få på elitnivå. Man
tränar mer för att må bra, vilket i och för sig inte är något negativt. Antal deltagare i de vanliga tävlingarna
minskar också, en trend som syns inte bara i Sverige utan även i typ New York Marathon. Däremot lockar
extrema utmaningar eller bara annorlunda lopp fler och fler deltagare. Ett orosmoln för friidrottsföreningarna
är att de dykt upp kommersiella företag men även olika välgörenhetslopp som konkurrerar om intäkterna.
Deltagarna bjöds därefter på Kycklingsallad till lunch
Lägesrapporter från de deltagande föreningarna.
Lögdeå SK
Ordföranden Karin Öhman rapporterade att man i har ett 30 tal aktiva medlemmar mellan 10 -70 år i klubben
och satsar på en tävling under sommaren, Halla Runt. Man hade 140 deltagare i fyra klasser.
Täfteå IK
Klubben är med och arrangerar tävlingar som ingår i Salomon Trail Tour.
Hörnefors IF
Elisabet Andersson representerade klubben. Deras satsning på barn och ungdomsverksamheten fungerar bra.
På inomhustiden i hallen deltar ett 15 tal barn och man planerar också för löparkvällar. Föreningen hoppas på
att ta få ta över arrangemanget Hörneforsrundan nästa år.
Fredrika IK
Martin Lundberg representerar den lilla klubben där hela byn är angagerad i tävlingen Viskaterrängen. Den
kördes för 31:a året. Glädjande att antalet deltagare fortsätter att öka. Man ordnar också ”Klubbrundan”, en
motionsserie med lite småvinster som uppmuntran. Några löpare från klubben deltog i Umeälvsloppet.
Nyåkers IK
Martin Lundberg rapporterade från Nyåker. Klubben har bra ekonomi. Deras tävling Orrböle Runt arrangeras
tillsammans med Bygdegårdsföreningen. Målsättningen är att fortsätta med detta och att tävlingen får behålla
sin GP status.
Skellefteå AIK
Föreningen har en omfattande verksamhet berättade, Thommy Ekefjärd. Allt ifrån friidrottsskola med 150
barn, till en långdistansgrupp med deltagare upp till 70+. Tävlingar som PRK, Castorama, Happy Hour,
Skelleftespelen ingår i verksamheten, samt ett antal landsväg och terränglopp som Broarna Runt, Utmaningen
och Lidingö on tour/ Midnight Marathon. Inför nästa år ska Midnight Marathon också innehålla en helmara. En
referensgrupp från klubben deltar i planeringen av den nya friidrottshallen som planeras stå klar 2020. Den
byggs upp i anslutning med en ny skola och man ser stora fördelar med detta. Däremot kan det komma att bli
kostnadsökningar för klubben.

IFK Umeå
Från IFK Umeå rapporterade Hans Nilsson. Följande tävlingar arrangeras i klubben på långloppssidan:
Brorundan, Vårruset, Umemilen, Skärgårdsloppet, Varvetmilen och Santa Run. Övriga tävlingar är bl.a.
Björkspelen, DM inne och ute och Folksam Challenge. Den sistnämnda tävlingen fick stor uppmärksamhet i år,
tack vare att storstjärnorna Robert Harting och Daniel Baily deltog. Eftersom man inte fick vara arrangör av
Vårruset detta år blev det ett rejält inkomstbortfall vilket renderar i att en tränare fått sluta.
Ungdomsgrupperna är fullbelagda och man har en bra ledarstab. Klubben planerar att söka Nordisk
juniorlandskamp 19-20 aug. 2017.

Tavelsjö AIK
Lars Blomqvist representerade Tavelsjö. Tavelsjö halvmara 5: års jubilerade och hade ca.500 deltagare. En
tävling på kort bana för yngre, samt en längre bana för ungdomar upp till 17år, lockade ett 50 tal deltagare.
Man har ordnat löparkvällar men det har lockat få deltagare. Vinterns stora projekt är en fortsättning på
fjolårets succé, nämligen den upplogade skridskobanan på Tavelsjön.
Jalles TC
Leif Stening lämnade en redogörelse från sin klubb. Tillsammans med Röbäck, Stöcke och IFK Umeå
arrangerade de Broloppet med ett deltagarantal på max 100/gång. Gammliaterrängen som går en vardagskväll
lockade ca 70 deltagare. Den nya tävlingen. ”Spring Umeå ”ordnades tillsammans med Umedalen och är en
tävling som riktar sig till motionärer. Umemaran fick se antalet deltagare krympa. Gammliaterrängen firar 40 år
och Umemaran 45 år.
Umedalens IF
Umedalens IF ordförande Cecilia Edström och Helena Karlsson representerade föreningen. Föreningen har en
mycket bred ungdomsverksamhet. 5 träningsgrupper i ålder mellan 7 och 20 år samt 1 i Parasport. Fyrkampen i
april lockade ett 100 tal barn och ungdomar. Det finns önskemål om att göra om tävlingen till en
mångkampstävling men en mångkampstävling med många deltagande är administrativt krävande. Antagligen
finns det datorprogram som kan hjälpa till med att omvandlar tävlingsresultat till mångkampspoäng som sedan
sammanräknas och presenteras i en resultatlista men det är ingen i klubben som engagerat sig i detta.
Tillsammans med IFK ordnar man Umekastet, en tävling utan avgifter och med en direktanmälan på plats.
Frivilliga bakar och bjuder på fika. Visit Umeå, MVG-gallerian och Utopia vill locka folk till Centrum en söndag
och därför arrangerade klubben tillsammans med Jalles ”Spring Umeå” en folkfest som drog ett hundratal
deltagare. Övriga tävlingar i klubbens regi är Campusspelen, Kraftmätningen och Vinterspelen som resulterade i
drygt 500 grenstarter. Umedalens terrängserie för barn är fortsatt populär. Terrängserien avslutas med Lilla
Umedalsterrängen med 166 stycken startande. Vidare genomfördes under sommaren tre friidrottsskolor varav
en riktade sig mot barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
IKSU
Ulf Wiklund berättade att IKSU:s löparsektion kommer att vara vilande tillsvidade.
Diskussionsfrågor.
Västerbottens GP.
De flesta ville behålla GP tävlingarna. På förslag av Göran Kero kommer poängberäkningen att ändras så att
bara topp 5 får poäng. Han kommer att ha utarbetat ett förslag till årsmötet.
Förslag på en GP serie även i kast mottogs positivt. Niklas Wiklund, Urban Lindberg SAIK och Johan Svensson
IFK Umeå får i uppdrag att till årsmötet ha ett utkast.
Medaljer VDM För att underlätta hanteringen av medaljer så köps bara ograverade medaljer in. Etiketter som
anger klass kan klistras på i efterhand.

Hemsida / Vakanser
Ansvariga för hemsida och tävling samt valberedning saknas. Styrelsen har gett i uppdrag till IFK Umeå och
Umedalen att till årsmötet tagit fram tre kandidater var till vakanserna. Även övriga klubbar har ett ansvar för
att förbundet ska fungera
Årsmötet
Datum för årsmötet bestämdes till den 12 mars 2017

Tävlingsprogrammet 2016 inomhus och utomhus.

Tävlingsansvarige Göran Kero gick genom lite regler runt sanktioner. En fråga som ställdes var: ska man få vara
med i tävlingsprogrammet om man inte betalar sanktionsavgiften? Avgiften är nu frivillig och därför betalar
bara ett fåtal klubbar. Medaljerna betalas av förbundet. Datum för planeringskonferensen ska bestämmas och
skickas ut i god tid. Innehållet kan meddelas senare. Göran hade sammanställt ett tävlingsprogram utifrån de
svar han fått på sin enkät till föreningarna ang. deras önskemål om arrangemang. Deltagarna fick komma med
sina synpunkter och vissa justeringar gjordes. Fortfaranden saknas en del tävlingar i tävlingsprogrammet som
löpande kommer att uppdateras.
Wiveca avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse och avslutade därmed konferensen.
Deltagarlista
Wiveca Ögren, Ordförande VFIF/Skellefteå AIK friidrott
Thommy Ekefjärd, Kassör VFIF/Skellefteå AIK friidrott
Gunilla Büstedt, Sekreterare VFIF/Skellefteå AIK friidrott
Ulf Wiklund, Veteranansvarig VFIF/IKSU
Helena Karlsson, Medalj och ungdomsansvarig VFIF/ Umedalens IF
Göran Kero, IFK Umeå/VFIF
Cecilia Edström, Umedalens IF
Karin Öhman Lögdeå IK
Gunnar Öhman Lögdeå IK
Elisabet Andersson Hörnefors IF
Martin Lundberg Fredrika IK VFIF:s tävlingskommitté´
Leif Stening Jalles TC
Niklas Wiklund Skellefteå AIK friidrott
Lars Blomqvist Tavelsjö AIK
Hans Nilsson IFK Umeå

