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Friidrotten håller ställningarna bland länets idrottsungdomar. Det kan konstateras när årets upplaga, den 
femtonde sedan starten 1989, summeras.  
265 ungdomar, 128 pojkar och 137 flickor deltog i år, vilket är den bästa deltagarnoteringen sedan 1992 och en 
bit över det genomsnittliga deltagandet, 238 deltagande ungdomar, för alla de femton åren. 
Könsfördelningen har, som vanligt vad gäller cupen, varit tilltalande jämn, detta år alltså 48% pojkar och 52% 
flickor.  
Antalet tävlingar har i år i likhet med de senaste åren varit 10 stycken, varav en i Lappmarken, Vildmanna-
spelen i Storuman. Den tävlingen bidrar i hög grad till att Västerbottens inland kommit att bli förhållandevis väl 
representerat i ungdomscupen. 35% av deltagarna, 94 st, kommer i år från 9 lappmarksföreningar.  
Antalet representerade föreningar brukar hålla sig kring 20. Detta år kan man hitta 19 föreningar bland de 
tävlande ungdomarna. 
 
Skellefteå AIK och IFK Umeå svarar för drygt 3/4 av deltagandet i 15- och 17-årsgrupperna. Ändå är deras 
relativa dominans totalt sett i ungdomscupen inte alls lika påtaglig som för ett antal år sedan, mycket beroende 
på ett högt deltagande från flera föreningar i de yngre åldersgrupperna. Det måste dock även i år särskilt noteras 
att Skellefteå AIK har drygt hälften av sina ungdomar i de två äldsta åldersklasserna, 15- och 17- årsgruppen, 
vilket ingen annan av de större ungdomsföreningarna kommer i närheten av.   
Den gamla sanningen om den sneda åldersfördelningen; deltagandet sjunker markant med stigande ålder, står sig 
gott också i år, trots Skellefteå AIK:s avvikande mönster. Av alla deltagarna återfinns i år 78% i 11- och 13-
årsgrupperna och resten således i 15- och 17-årsgrupperna.  
Skellefteå AIK är den deltagarmässigt största föreningen med 51 deltagare De största föreningarna i övrigt är 
Vännäs FI och Storuman RC med 41 deltagare vardera, IFK Umeå 40, Umedalens IF 29, Öråns SK 17 och 
Storumans IK 15 deltagare.  
 
Standarden på resultaten håller i år liksom de senaste åren riktigt god klass. Det blir därför svårare att år efter år 
poängmässigt ligga högre än närmast föregående år. Trots detta så är gruppsegrarnas poängsummor i år högre i 
två av åldersgrupperna; 11- och 17-årsgruppen, och poängsiffrorna för 10:e platsen är högre i tre av de fyra 
åldersgrupperna; 11-, 13- och 15-årsgruppen. 
 
Vi har i år tre helt nya namn som gruppvinnare; Linda Eklund, Umedalens IF, Olle Jonsson, Vännäs FI och 
Oscar Rosén-Olofsson, IFK Umeå, och en gammal, ungdomslandslagets Lisa Rönnkvist, Skellefteå AIK, som nu 
tar sin tredje raka gruppseger men också sista, eftersom hon faller för åldersstrecket nästa år.  
 
Vid den sista ungdomscuptävlingen, UC 10/JDM 100m, i Skellefteå lördag 20 september, som  ersatte  den 
ordinarie men inställda avslutningstävlingen Umeå Öppna, fick de fem bästa i varje åldersgrupp VFIF:s plaketter 
samt priser skänkta av Västerbottens Folkblad. När Västerbottens Friidrottsförbunds har årsmöte i februari 2004 
kan de främst placerade i respektive åldersgrupp räkna med att via sina föreningar erhålla premier. 
 
Cupsegrarnas resultatserier 
 
11: Linda Eklund 60m: 8.9m, 9.0m, 800m: 2.57.56, höjd: 1.35, spjut: 18.10  
 
13: Olle Jonsson 80m: 10.89, höjd: 1.60, 1.55, kula: 11.12  
 
15: Oscar Rosén-Olofsson 100m: 11.71, 11.95, 300m: 38.05, längd: 5.89, 5.72 
 
17: Lisa Rönnkvist 100m: 12.37w, 12.63, 100m häck: 14.53, längd: 5.56, 5.38 
 
 
Ungdomscuprekord 
 
11-årsgruppen: Linda Eklund  Umedalens IF 3295 2003 
13-årsgruppen: Linda Fransson  Umedalens IF 3533 2002  
15-årsgruppen: Mikael Hedström Skellefteå AIK 4427 2002  
17-årsgruppen: Lisa Rönnkvist  Skellefteå AIK 4575 2003  
 
 



Historiska rekord 
12-årsgruppen:  Anna Jonsson  Vännäs FI 4672 p 1998 
14-årsgruppen:  Anna Jonsson  Vännäs FI 4133 p 2000 
16-årsgruppen:  Tony Eliasson  Ume FI 4579 p 1993 
18-årsgruppen:  Urban Johansson Umedalens IF 4587 p 1989 
 


