Jonas Almqvist, Skellefteå AIK - 2004 års ungdomsfriidrottare i länet
För åttonde gången har Västerbottens Friidrottsförbund (VFIF) utsett
"Årets ungdomsfriidrottare i Västerbotten". Bland många framgångsrika
ungdomsfriidrottare i länet har enhälligt beslutats att ungdomspriset
skall tilldelas Jonas Almqvist, Skellefteå AIK.
Att konkurrensen varit hård bekräftas bl a av att länsundomar under
året tog hem 27 medaljer och 75 finalplatser (placeringar bland de
åtta bästa)vid svenska mästerskap i ungdomsklasserna.
16:årige Jonas är Sveriges mest lovande stavhoppare som under 2004
gjort anmärkningsvärda framsteg. Med finfina 4.60 toppar han (9 cm
före tvåan) 2004 års svenska ungdomsstatistik i Pojkar 17 trots att
han har ett år kvar i klassen. I den svenska årsstatistiken för
seniorer ligger han 22:a och är överlägsen statistiketta bland länets
seniorer.
Sitt toppresultat 4.60 noterade han i segerhoppet vid Skol-SM i
september då han förbättrade sitt personrekord med 28 centimeter.
Samtidigt slog han Ulf Karlssons 30 år gamla ungdomsdistriktsrekord
för Pojkar 18 med 4 centimeter.
Bland Jonas övriga meriter bör framhållas hans femteplats (3.95)i P17
vid Inomhus-USM i mars och tredjeplatsen i samma klass vid USM utomhus
i augusti då han förbättrade dåvarande personrekordet till 4.32.
Att Jonas Almqvist, tillsammans med jämnåriga klubbkamraten och
klasskamraten på Anderstorpsskolan i Skellefteå John Gustafsson
(Sverigesjua i P17 med 4.18), kommer att dominera stavhoppet i Sverige
för Pojkar 17 under 2005, liksom stavhoppet i Västerbotten under de
närmaste åren, är ingen djärv gissning. Aldrig tidigare har länet och
Skellefteå AIK haft så lovande stavhoppare. Under tränaren Börje
Almqvists sakkunniga ledning förväntas de nå ännu högre höjder redan i
år.
Vid Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte i Umeå lördagen den 26
februari 2005 delas ungdomspriset ut till Jonas Almqvist. Det kan
endast erövras av samma person en gång och består av en specialkomponerad keramikvas tillverkad av konstnären Ingemar Nilsson,
Skellefteå.
Umeå den 3 januari 2005
Ivar Söderlind
Ordförande i Västerbottens Friidrottsförbund
Vinnare av Ungdomspriset 1997-2004
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
2004 Jonas Almqvist,Skellefteå AIK

