
Västerbottens Friidrottsförbunds Årsmöte 2005-02-26 
 
Västerbottens Friidrottsförbund (VFIF) höll sitt 49:e årsmöte lördagen den 26 mars i IFK 
Umeås klubblokal på Hyggesvägen. 12 personer fanns på plats och 6 föreningar med totalt 10 
röster var representerade vid årsmötet.  
 
Utmärkelser delades ut 
Årsmötet inleddes med att Skellefteå AIK (genom Lennarth Johnsson) än en gång fick ta 
emot Curt Thylins Vandringspris som länets bästa förening men IFK Umeå närmar sig. SAIK 
var endast nio poäng före Umeåklubben som har högre totalpoäng än på många år. Det 
förrättades vidare prisutdelningar i långlopps-Grand Prix 2004 som vanns av Kristoffer 
Österlund, IFK Umeå och Pernilla Eriksson, Skellefteå IF. Ordföranden Ivar Söderlind 
berättade att Kristoffer även utsetts till vinnare av Lars Rydellpriset 2004 som bevis på att han 
varit länets bäste manlige friidrottare under året och att Jonas Almqvist, Skellefteå AIK är 
"Årets ungdomsfriidrottare i Västerbotten”. Kristoffer blev SM-femma på marathon och är 
sjua i den svenska marathonstatistiken 2004 med segertiden i Umemaran (2.25.23). Jonas är 
Sveriges mest lovande stavhoppare och toppar ungdomsstatistiken i Pojkar 17 med 
ungdomsdistriktsrekordet 4.60.  Prisutdelningarna avslutades med utdelning av VFIF:s 
diplom för 14 distriktsrekordförbättringar under 2004. 
 
Beslut 
Ivar Söderlind, Umeå omvaldes som förbundets ordförande för ytterligare ett år. Omval också 
av Gustaf Björklund, Umeå (kassör), Tomas Vidmark, Umeå (vice ordförande) och Dennis 
Tossman, Lycksele. Det beslutades vidare bl a om en höjning av föreningarnas årsavgift från 
200 till 300 kronor. Även efter höjningen har VFIF den lägsta årsavgifen i Sveriges samtliga 
distrikt, 
 
Slutord 
I sin sammanfattning av friidrottsåret 2004 tog Ivar Söderlind bland annat upp följande: 
 
-Det har varit en säsong för Västerbottens friidrott med många prestationer i svensk elitklass 
och med Västerbotten i Norrlandstopp. 
 
- Framgångsrikast har landslagtjejen Lena Aruhn, Ume FI varit med SM-guld på 400m och 
SM-silver på 200m. 
 
-Länsstatistiken på seniorsidan visar att både toppen och bredden har förbättrats jämfört med 
de senaste åren.  21 av 36 grenar har bättre bästaresultat och lika många grenar har bättre 
bredd (genomsnittsresultatet för de 10 bästa jämfört med 2003.  
 
- I den svenska årstatistiken för seniorer (25-bästa) finns 24 resultat (10 manliga och 14 
kvinnliga) från Västerbotten med. Dessa resultat var fördelade på 18 utövare.  
 
- Vid Senior-SM hade tio länsbor placeringar bland de 10 bästa vilket är fyra fler än 2003. 
 
- Drygt 90 procent av Västerbottens friidrottsklubbar har i huvudsak långloppsverksamhet på 
 programmet och antalet deltagare i länets drygt 80 långlopp är i stort sett detsamma jämfört 
 med de senaste åren . Grand Prix utgör här en viktig stimulans!  
 
 



- Fler ungdomar än någonsin söker sig till friidrotten. IFK Umeå och Umedalens IF har totalt 
drygt 500 ungdomar som tränar 2-3 kvällar i veckan och i Skellefteå tränar lika många 
ungdomar i Skellefteå AIK:s regi.  
 
- Att ungdomarna även håller hög klass bekräftas bl a av att de tog hem 27 medaljer och 75 
finalplatser (placeringar bland de åtta bästa) vid svenska mästerskap i ungdomsklasserna. 
 
-  En satsning på ledarrekrytering och föreningsutveckling har dragits igång i klubbar och 
distrikt med temat  "Utveckling i Norr med EM 2006".  
 
- Med stöd av en anställd projektledare (Per Jutterström) skall denna satsning lyfta upp och 
 skapa möjligheter att utveckla klubbar och tävlingsverksamheten för att ta tillvara den 
 framgångsvåg och det ökande friidrottsintresse som  finns i länet. 
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