Västerbottens Friidrottsförbunds Årsmöte 2004-02-28
Västerbottens Friidrottsförbund (VFIF) höll sitt 48:e årsmöte lördagen den 28 mars i IFK
Umeås klubblokal på Hyggesvägen. Ca 25 personer fanns på plats och 8 föreningar med totalt
13 röster var representerade vid årsmötet.
Många utmärkelser delades ut
Skellefteå AIK fick än en gång Curt Thylins Vandringspris som länets bästa förening, detta år
knappt före IFK Umeå. Landslagskvinnan Lena Aruhn, Ume FI tilldelades Lars Rydellpriset
2003 som bevis på att hon varit länets bäste friidrottare under året. Lisa Rönnkvist, Skellefteå
AIK fick i stenhård konkurrens Västerbottens Folkblads Ungdomspris 2003. Priser delades
också ut till de främsta i VF:s Ungdomcup där det totalt deltog 265 ungdomar i åldern 11-17
år från 19 föreningar, det bästa deltagandet sedan 1992. VFIF:s diplom för 12
distriktsrekordförbättringar delades också ut. Slutligen förrättades prisutdelningar i långloppsGrand Prix där bl a Anders Hemmyrs, IFK Umeå och Pernilla Eriksson, Skellefteå IF fick
motta sina förstapriser.
Beslut
Ivar Söderlind, Umeå omvaldes som förbundets ordförande för ytterligare ett år. Omval också
av Sven Hanell, Holmsund (sekreterare) och Leif Stening, Umeå. Nyval av Anna Jonsson,
Umeå, Karin Tegelström, Skellefteå, Tomas Vidmark, Umeå och Jonas Lundström, Umeå.
Den senare valdes även till vice ordförande.
Slutord
I sin sammanfattning av friidrottsåret 2003 tog Ivar Söderlind bland annat upp följande:
- Som vanligt har det varit en hel del prestationer i svensk elitklass men länets friidrott når på
seniorsidan inte upp till samma höga nivå som i början av 1990-talet. Fler länsbor än de
närmast föregående åren finns dock med i den svenska årsstatistiken (25-bästa).
- På ungdomssidan har länet haft en av sina bästa säsonger någonsin med en rad
topplaceringar vid USM, JSM och Skol-SM samt antal resultat i svenska ungdomsstatistiken.
- Fler ungdomar än någonsin söker till friidrotten med bl a ca 350 ungdomar i Umeå och ca
250 ungdomar i Skellefteå i träning nu under vintersäsongen.
- En satsning på ledarrekrytering (tränare och adm ledare) är ett prioriterat område
för att kunna ta emot alla intresserade ungdomar. ”Unga Ledare” är här en viktig resurs.
- Det arrangeras många långlopp i länet (87 under 2003) och fortfarande är det stort intresse
för Grand Prix i långlöpning bland arrangörer och aktiva. Drygt 90 procent av länets 51
friidrottsföreningar har i huvudsak långloppsverksamhet på programmet.
- VFIF:s ekonomi är mycket ansträngd beroende på att Svenska Friidrottsförbundet dragit in
de årliga administrativa bidragen till distrikten och att det blivit allt svårare att få ekonomiskt
stöd från olika håll (sponsorer, landstingsbidrag etc.)
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