
Reflektioner och lite statistik kring ungdomslänsmatchen den 20/5 2004 
 
Det blev till slut totalt 28 ungdomar som ställde upp för Västerbottenslaget (15 st från Skellefteå AIK, 
9 st från IFK Umeå, 2 st från Vännäs FI, och en vardera från Umedalens IF och Lycksele LK) 
Totalt har 48 st ungdomar tillfrågats men 20 st (42%) har av olika anledningar valt att tacka nej. 
 
I bussen på vägen ner till Ö-vik rådde en positiv stämning, där flera av dom aktiva ”bjöd på sig själva” 
och lovade i sann laganda ställa upp i fler grenar än vad dom nog hade tänkt sig från början! 
Att vi sedan ändå inte lyckades upprepa bedriften att vinna länsmatchen beror definitivt inte på 
insatsen från dessa modiga ungdomar, utan mer på det faktum att vi i sista stund fick så pass många 
återbud att vi rimligtvis inte kunde begära att de som åkte med skulle fylla alla luckor.  
I år fick vi t.ex. inte en enda tjej att ställa upp på 800m (4 vakanser!!!). Här får jag som lagledare ta på 
mig ett visst ansvar, jag kunde naturligtvis ha bett några tjejer att springa 800m bara som uppvärmning 
inför de andra grenarna, men jag var nog mer inne på att de som sprang skulle kunna göra det i något 
som i alla fall liknar tävlingstempo. 
Vet inte hur ”girig” man ska vara och jaga efter den sista poängen i en lagtävling som den här, det 
viktigaste är väl att man trivs och har kul? Men helt klart är det ändå alltid mer inspirerande att tävla 
om man känner segervittring för laget! 
 
Det är bara att gratulera Norrbotten som i år lyckades mycket bra med att få ihop ett komplett och 
kompetent lag! 
 
Positiva noteringar: 

• Alla de ungdomar som tog mod till sig, och ställde upp i för dem ovana grenar. 
• 15-års tjejerna som (trots viss vånda) gick med på att ställa upp i F17-klassen. 

 
Negativa noteringar: 

• De alltför många sena återbuden, som gjorde det svårt för oss att hinna kalla in några reserver. 
Ett antal ungdomar dök, till min förvåning, bara inte upp på bussen! Här måste det ha skett en 
komminukationsmiss som vi måste rätta till ett annat år. 

• De ungdomar som väl på plats, inte ställde upp i alla de grenar som de var uttagna till.  
Här kan det iofs. också vara fråga om en komminukationsmiss, men att få det här beskedet 20 
min innan grenstart gör det praktiskt taget helt omöjligt att sätta in någon ersättare. 

 
Vad saknar vi då för att åter stå ”längst upp på tronen” nästa år? 

• Fler aktiva tjejer i F17-klassen. 
• Fler aktiva som behärskar häckteknik. 
• Fler lång- och medeldistanslöpare (främst bland tjejerna) 
• Fler aktiva i kastgrenarna (också här främst bland tjejerna) 
• Tveksamma/småskadade aktiva måste återkomma med ett definitivt besked i god tid, och inte 

bara utebli. 
 
Men det fixar vi till nästa år! 
 
Urban Lindberg 
 


