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Ny utomhusarena 2021!!!
Även om det är helt emot det upplägg jag vanligen har på dessa brev så struntar jag i det för det här
är inget vanligt brev. Hela brevet är en enda hyllning till de vanliga rubrikerna Trivsel och Glädje,
Arrangemang på hög nivå vilket i sin tur ger fantastiska möjligheter för våra aktiva att nå nya höjder.
För det som har hänt är att;

Våren 2021 är planen att den nya utomhusarenan är klar!!!
Att i dagarna få detta besked är underbart och helt fantastiskt, en mycket viktig milstolpe är nådd!
Detta innebär att vi kommer att ansöka om JuniorSM 2022 och tillsammans med Västerås stad om
SM-veckan 2023.
Och det stoppar inte här, för nu har locket på ketchupflaskan lossnat
Våra anläggningar
Det finns en bod redo att köras ut till Apalby för att kastarna ska få tillgång till ett ställe för ombyte
med mera. Om den inte redan är på plats när du läser detta så sker det någon av de efterföljande
dagarna. Vi väntar bara på att tjälen ska ta marken så pass att marken håller för att köra ut den på
plats.
För Arosvallen är det nu bestämt att åtgärder kommer att göras så att den arenan överlever till 2021.
Som ni säkert redan märkt pågår golvarbeten inne i Westinghouse Arena. På lite längre sikt, senast
30 juni 2019, kommer hela golvbeläggningen vara åtgärdad.
Kontakta Peter Holmroos om du har frågor kring våra nuvarande eller kommande anläggningar.
Riktlinjer för Västerås friidrottsklubb
En annan viktig milstolpe är att klubbens riktlinjer och policys är rejält uppdaterade. I sak inga stora
förändringar men det är tydligare och ramförallt är allt viktigt samlat i ett dokument. Dessa kommer
inom kort att finnas på hemsidan…vilket leder mig in på nästa nyhet…
Ny hemsida…snart
Inom superkort (närmsta veckorna) kommer en ny hemsida att lanseras. Upphottad och modern. Om
ni hittar något på den som verkar konstigt eller som inte stämmer eller inte fungerar kan ni kontakta
Peter Skoog
Viktiga datum
3-4 mars
VeteranSM
22 mars
Årsmöte
14-15 april
Quicknetspelen
31 maj
Vårruset Västerås

14 juni
28-29 juli
29 augusti

Stadsloppet
Gurkspelen
Blodomloppet

Missa inte att heja fram våra Veteraner till nya personliga segrar. Vi har Svenska
Mästerskapen i Veteranfriidrott 3-4 mars.
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