
 
Lisa Rönnkvist, Skellefteå AIK - 2003 års ungdomsfriidrottare i länet  
 
För sjunde gången har Västerbottens Friidrottsförbund (VFIF) utsett 
"Årets ungdomsfriidrottare i Västerbotten". På ungdomssidan är 2003 en 
av de bästa säsongerna någonsin för länets friidrott med 41(!) 
medaljer i nationella mästerskapstävlingar och 35 (!) placeringar på  
den svenska ungdomsrankingen 14-19 år. I denna mycket hårda konkurrens 
har VFIF enhälligt beslutat tilldela  Lisa Rönnkvist, Skellefteå AIK (född 1986) 
Västerbottens Folkblads Ungdomspris 2003.  
 
Lisa tillhör landets mest lovande friidrottare på sprint, kort häck 
och i längd. Hon har gjort sin hittills bästa friidrottssäsong och 
visat hög och jämn klass. 
 
Hon har under året vunnit fem medaljer i SM-tävlingar i sin 
åldersgrupp F17. Vid USM inomhus blev hon tvåa på 60m häck (8.77)och  
vid USM utomhus trea på 100m häck (14.20. Vid Skol-SM vann hon längd 
(5.47), blev tvåa på 100m (12.35) och trea på 100m häck (14.53). 
 
I Ungdomsfinnkampen (17-18 år)i Helsingfors var Lisa fyra både i längd 
(5.59) och på 100m häck (14.37) samt ingick i det svenska stafettlaget 
som blev tvåa på 4 x 100m. 
 
Vid Barentskampen mellan Nord-Sverige, Nord-Finland och Nord-Norge i 
Pudasjärvi, Finland i somras tog Lisa i kamp med de bästa seniorerna  
viktiga poäng åt Sverige i fyra grenar. I längd blev hon tvåa (5.48), 
på 100m trea(12.37) och på 100m häck trea (14.77). På 4 x 100m ingick 
hon i laget där Nord-Sverige blev tvåa efter Finland.  
 
Vidare har hon slagit nya ungdoms- och juniordistriktsrekord på 100m 
(12.18), 200m (25.25) och 100m häck (14.20 på låga häckar). Tiden på 
100m är näst bäst genom tiderna i länet, 10 hundradelar bättre än 
hennes eget seniordistriktsrekord från 2003. Bara landslagstjejen Lena 
Aruhn har gjort bättre med sina 11.94. 
 
I 2003 års svenska ungdomsstatistik för F17 återfinns Lisa på 10-
bästalistan i fyra grenar. Hon är Sverigetrea på 100m häck, trea i 
längd, fyra på 100m och femma på 200m. I svenska seniorstatistiken 
2003 är 17-åriga Lisa 22:a på 100m, 23:a i längd och 24:a på 100m häck 
I länets seniorstatistik är hon med bred marginal etta på 100m häck 
och längd samt tvåa efter Lena Aruhn på 100m och 200m. 
 
För tredje året i rad tog Lisa hem totalsegern i sin åldersgrupp i VF:s 
ungdomscup och slog nytt poängrekord i 17-årsgruppen med suveräna 4575 
poäng, 341 poäng före klubbkamraten Mikael Hedström. 
 
Till allt detta kan läggas nio DM-tecken under året i UDM-, JDM- och 
SDM-tävlingar. 
 
Vid Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte i Umeå lördagen den 28 
februari 2004 delas ungdomspriset ut. Det kan endast erövras av samma 
person en gång och består av en specialkomponerad keramikvas 
tillverkad av konstnären Ingemar Nilsson, Skellefteå 
 
Umeå den 5  januari 2004                                                                                               
 
Ivar Söderlind   
Ordförande i Västerbottens Friidrottsförbund 
  
 
 



                                       
Vinnare av Ungdomspriset 1997-2003                                                    
1997 Mattias Eriksson, Vännäs FI 
1998 Magnus Nilsson, Skellefteå AIK                                                                               
1999 Sofia Lundquist, Vännäs FI 
2000 Joel Bodén, Skellefteå AIK                                                   
2001 Tobias Wallström, Skellefteå AIK 
2002 Viktoria Tegenfeldt, Tvärålunds IF 
2003 Lisa Rönnkvist, Skellefteå AIK 
       
 
 
 


