
Elvira Jonsson levererar när det gäller 

Det har varit medaljregn på över Västerås Friidrott på Junior- och Ungdoms-SM tävlingarna under de 

senaste veckorna. Denna helg var det dags för J/U17-SM i hopp i Kristinehamn. 

Snart 17-åriga Elvira som har ett USM-brons och ett inomhus USM-silver i bagaget sedan tidigare 

åkte till Kristinehamn utan några förväntningar men lite förhoppningar efter en utomhussäsong som 

inte alls blev som planerad. En kraftig stukning av foten gjorde att april, maj och halva juni ägnades åt 

rehabträning och vattenlöpning. Och coronapandemins begränsningar gjorde att förutsättningarna 

för att komma igång med tävlande inte alls var gynnsamma. 

När augusti började hade Elvira inget resultat i höjd än att ens kvala in med till SM, men lite 

längdhoppande kickstartade tävlingslusten och när hon gjorde säsongshöjdpremiär i F17-klassen på 

Sollentuna Youth Athletics Open. Med det resultatet klev hon upp som fyra på Sverigelistan i F17 och 

målsättningen om SM-medalj var nu med i matchen igen. Hennes tränare Henrik Smidskog 

korrigerade snabbt träningsprogrammet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en toppning 

till SM och börja slipa på de viktigaste detaljerna för en stabil hoppning samt ordnade så att en 

kvinnoklass öppnades av Falu IK på deras Sommarspel helgen efter. På en kokande varm Lugnet-

stadion höjde hon sitt säsongsbästa ytterligare en centimeter och var nu delad trea i årsbästalistan. 

Efter två avslutande veckors explosiv toppning och nötning av ansats och upphopp och ett 

genrepspass tre dagar innan SM-start som bara kändes tungt bar det av till Kristinehamn. 

Med duggregn, grått och endast coacher inne på arenan och närmast sörjande föräldrar som publik 

utanför ett stängsel som försökte heja på så gott det gick började inhoppningen och Elvira såg studsig 

och lätt ut i kroppen. Hon klev in i tävlingen på 153 cm och klarade lätt utan någon direkt attack. Med 

lite mer vilja i gled hon även över 157cm i första försöket med lite lätt darr på ribban. När ribban kom 

upp på 163 cm började tävlingshornen komma ut och som första hoppare klarade hon även den 

höjden i första försöket och började därmed sätta press på konkurrenterna som märkbart tyckte att 

regnet och kylan var störande. 

När hopparna var klara med 163 stod det klart att det som sämst skulle bli ett SM-silver och endast 

Elvira och Klara Frykholm som dominerat åldersklassen senaste åren och som Elvira aldrig vunnit över 

var kvar. Ribban åkte upp på 166cm vilket skulle bli säsongsbästa för Elvira om hon klarade. Höjden 

fanns i första försökt med Elvira rev hårfint på nervägen. Men även Klara var störd av de yttre 

förutsättningarna och tagen av stundens allvar och fick inte sin löpning mot ribban att stämma. Efter 

ytterligare försök och ingen av hopparna klarade höjden så gick tävlingen till särhoppning eftersom 

båda hopparna var felfria på vägen upp. Då säger reglerna att man sänker ribban två centimeter i 

taget och först ner till 164 centimeter. Även här rev båda hopparna och ribban sänktes ytterligare två 

centimeter. En liten ansatskorrigering och några peppande ord från coachen och Elvira klev in och 

steppade upp med en fullträff som med luft och god marginal lyfte henne en bra bit över ribban på 

162 centimeter. Luften gick ur Klara som inte lyckades ladda om och rev och Elvira fick ett 

efterlängtat SM-guld. 

”Man blir stolt när man ser hur Elvira plockar fram vinnarskallen när det gäller. Det här är bara en i 

raden av framgångar.” säger Henrik Smidskog som är en av tränarna och Elviras hoppcoach. 
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