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Härligä äktivä sommärtider
Senvåren och försommaren har varit intensiva för många av oss. Det är tävlingar på alla håll som
engagerar många och för klubben har både Vårruset och Mälarenergistadslopp gått av stapeln. Två
för klubben oerhört viktiga arrangemang (tillsammans med höstens blodomlopp) som till stor del bär
vår ekonomi. Jag vill därför börja med att tacka Mälarenergi för samarbetet, kansliet för all planering
och ett bra genomförande, alla funktionärer för ett trevligt bemötande under loppdagen. Utan er
inget lopp där löparna kan trivas och prestera. Tack!
Vårruset hade straxt under 4 000 deltagare. Mälarenergi hade 1 400 deltagare. Vilket är ett bra antal
sett till hur trenden är för stadslopp över Sverige. Men vi vill mer. Vi vill ha fler deltagare. Vi vill ha
mer upplevelse. Konkurrensen mellan loppen i Västerås och i Sverige är stor och för att få deltagare
behöver loppen bjuda på en upplevelse som gör att fler och fler vill vara med – att ingen vill missa att
vara med på loppet.
Arosvallen är under uppfräschning för att stå pall till dess vi har en ny utomhusarena. I slutet av
sommaren står vi sedan värd för Gurkspelen. Gurkspelen är in te på något sätt en dålig tävling, men
vi har ambitionen att det ska bli en tävling som fler och fler vill delta på. En tävling som kan bjuda på
något extra. Vad krävs då för grenar och kringarrangemang?
För både våra motionsarrangemang och då speciellt Mälaranergistadslopp och för Gurkspelen
behöver vi idéer för hur i ska göra. Har du idéer? Är du vår idéspruta? Hör av dig till mig och Per
Tunander
arrangemang@vasterasfriidrott.se
ordforande.vasterasfriidrott@gmail.com

Viktiga datum
28-29 juli
Gurkspelen
29 augusti
Blodomloppet

Ha en oförskämt fin midsommar och en härligt aktiv sommar så ses vi igen till hösten!

Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse

