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Andra året i rad har vi fått uppleva en säsong vars motstycke ligger så långt tillbaka i tiden 
som 1992. Det året tog de västerbottniska juniorerna och ungdomarna 45 medaljer i nationella 
mästerskapstävlingar. I år erövrades nästan lika många; 41 medaljer. Sett bara ur medalj-
perspektivet har 2003 alltså varit ett mycket framgångsrikt år. 
 
I ungdomslänsmatchen BD-AC-Y, 15-17 år, segrade Västerbotten för sjätte året i rad och i 
Norrlandsmästerskapen 13-14 år, Folksammästerskapen, blev det västerbottnisk seger, något 
vi inte har varit bortskämda med. Förra och dittills enda gången Västerbotten lyckats vinna 
det mästerskapet var 1997. Däremot blev Norrlandsmästerskapen 15-17 år, distriktsmatchen, 
en liten missräkning; bara 5:e plats för Västerbotten. Västerbottens Folkblads Ungdomscup 
har för tredje året i rad haft högre deltagande än genomsnittet för ungdomscupens 15 år och 
det bästa deltagandet sedan 1992.  
På den svenska ungdomsrankingen 14-19 år uppnåddes detta år 35 placeringar på 10-bästa-
listorna, vilket är den näst bästa kända noteringen, bara överträffad av fjolårets 45 placeringar. 
Av dessa 35 placeringar återfinns 5 på 14-årslistorna, 6 på 15-årslistorna, 13 på 17- samt 11 
stycken på 19-årslistorna.  
Tre ungdomar toppar Sverige-bästa 2003: Tim Kerro, Barsele SK, i P19, 5000m, Jonas 
Almqvist, Skellefteå AIK, i P15, stav och Amanda Forsman, Skellefteå AIK, i F14, stav. 
 
Den totala medaljskörden för Västerbottens del vid årets IUSM/JSM, USM/JSM, skol-SM och 
terräng-SM blev, som ovan nämnts, hela 41 medaljer, i antal medaljer endast överträffat 1992. 
SM-segrar har tagits av:   
Tim Kerro, Barsele SK, P19, 5000m i JSM och P18+, 1500m och 3000m i skol-SM, 
Mikael Hedström, Skellefteå AIK, P17, 110m häck i USM och P16, 110m häck och diskus i 
skol-SM,  
John Gustafsson, Skellefteå AIK, P15, stav i USM,  
Jonas Almqvist, Skellefteå AIK, P15, stav i skol-SM,  
Oscar Rosén-Olofsson, IFK Umeå, P15, 300m i skol-SM, 
Katja Gustafsson, Skellefteå AIK, F18+, stav i skol-SM, 
Jessica Larsson, Skellefteå AIK, F18+, diskus i skol-SM,  
Viktoria Tegenfeldt, Ume FI, F17, 800m i USM och F16, 400m och 800m i skol-SM samt 
Lisa Rönnkvist, Skellefteå AIK, F17, längd i skol-SM. 
De 41 SM-medaljerna har fördelats mellan ungdomar från sex föreningar: Skellefteå AIK 26 
stycken, Ume FI 5, Barsele SK 4, IFK Umeå 3, Vännäs FI 2 och FK Älven 1. FK Älvens medalj, 
silver till Jonas Lundström, P18+, höjd i skol-SM, torde vara historisk som den första medaljen i 
den nybildade klubbens historia. 
Viktoria Tegenfeldt har svarat för Ume FI:s samtliga medaljer, vilket även Tim Kerro gjort för 
sin förening, Barsele SK. Mikael Hedström plockade detta år ”bara” fem medaljer att jämföra 
med förra årets otroliga nio medaljer. 
 
Skellefteå AIK:s dominans på ungdomssidan, avspeglad i SM-medaljer, kan också i vanlig 
ordning utläsas i antalet klubbplaceringar på distriktets 10-bästalistor för ungdomar 13-19 år. 
Skellefteå AIK har där 41% (338 av 821) av placeringarna, IFK Umeå har som näst största 
klubb 20% (161 av 821) av placeringarna och Vännäs FI som tredje största klubb 15% (125 av 
821) av placeringarna. 



 
 
Fyra ungdomar har under året varit landslagsuttagna. Deltagare i Ungdomsfinnkampen (17-18 
år) i Helsingfors var Lisa Rönnkvist, Skellefteå AIK, 4:a i längd och 100m häck samt 2:a i 
stafetten 4x100m, Viktoria Tegenfeldt, Ume FI, 2:a på 800m samt 1:a i 4x400m och Mikael 
Hedström, Skellefteå AIK, 3:a i 100m häck. 
Tim Kerro, Barsele SK, deltog i Nordiska juniorlandskampen (19-20 år) i Odense där han blev 7:a 
på 5000m.  
 
Till Årets ungdomsfriidrottare i Västerbotten och därmed mottagare av VF-priset 2003 har, i 
hård konkurrens, Lisa Rönnkvist, Skellefteå AIK, utsetts. Lisa har under året slagit nya 
ungdoms- och juniordistriktsrekord på 100 och 200m. Hon innehar sedan tidigare ungdoms- 
och seniordistriktsrekordet på 60m inomhus. Hon återfinns på svenskt 10-bästa 2003 för F17 i 
fyra grenar och hon tog för tredje året i rad hem segern i sin åldersgrupp i VF:s ungdomscup på 
nytt ungdomscuprekord i 17-årsgruppen. Till detta kan läggas uttagningen till Ungdoms-
finnkampen, fem medaljer i årets SM-tävlingar med segern i skol-SM i längd som juvelen i 
kronan, 9 DM-tecken under året i UDM-, JDM- och SDM-tävlingar samt att hon getts stort 
ansvar med många grenar på programmet i Barentskampen.    
 
Vi har att hoppas att det främst elit- men också breddmässigt mycket fina friidrottsåret 2003  
kan inspirera Västerbottens friidrottsungdomar till ett fortsatt flitigt och lyckosamt 
friidrottsutövande, så att de två senaste årens mycket goda friidrottsår kan följas av ett tredje 
minst lika gott 2004. 
 
 


