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ÄLVÄNGEN. Erik Karls-
son är nästan ständigt 
ute och cyklar.

I fjol avverkade han 
cirka 800 på hojen, 
men så ger det resultat 
också.

När SM i mountain-
bike avgjordes i Falun 
i sommar tog den 17-
årige Älvängencyklis-
ten inte mindre än tre 
medaljer.

Erik Karlsson är hängiven 
sin sport. Han tränar fem-sex 
dagar i veckan, alltifrån en 
timme upp till fem timmar.

– Det är det som krävs om 
man ska bli bra. Min ambition 
är att i framtiden försörja mig 
som cyklist, förklarar Erik.

Jobba med ekonomi
Skulle den drömmen inte 
slå in vill han jobba med 
ekonomi. Just nu läser han 
på samhällsprogrammet på 
Ale gymnasium. Trots att 
cyklingen upptar mycket tid 
går skolarbetet och fritids-
intresset ändå att kombinera 
riktigt bra.

– Jag har ganska lätt för att 
lära mig och det är jag tack-
sam för. Jag upplever inga 
problem än så länge.

Som så många andra grab-
bar började Erik att spela fot-

boll i unga år, men upptäckte 
ganska snart att det inte var 
hans grej. Istället följde han 
med sin äldre bror Mat-
tias när denne skulle tävla i 
mountainbike.

– Det väckte mitt intresse. 
Jag har alltid gillat att cykla 
och dessutom att få tävla mot 
andra är kul, säger Erik som 
inledde sin karriär för fem år 
sedan.

Ville sluta
Det mesta har varit positivt, 
men för två år sedan funde-
rade faktiskt Erik på att sluta. 
Han gjorde en dålig säsong 
och resultaten blev inte alls 
vad han hade hoppats.

– Jag var ganska nära att 
sluta, men bestämde mig för 
att träna stenhårt under den 
kommande vintern. Året 
därpå släppte det och nu är 
det hur roligt som helst.

När SM för juniorer 
avgjordes i Falun, 16-19 juli, 
svarade Erik Karlsson för en 
strålande insats. Han eröv-
rade medalj i samtliga tre 
discipliner. Två silver, cross-
country och stafett, samt ett 
brons i tempo blev facit.

– Det betyder naturligtvis 
oerhört mycket för motiva-
tionen. Medaljerna gör inte 
att jag sätter mig i soffan, utan 
det är snarare en språngbräda 
mot nya framgångar. Jag har 

Det rullar på för Erik Karlsson
– Erövrade tre medaljer på SM
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Erik Karlsson, 17 år från Älvängen, har siktet inställt på att i framtiden försörja sig som 
mountainbikecyklist.

När SM i Falun avgjordes i juli kam-När SM i Falun avgjordes i juli kam-
made Erik Karlsson hem tre medal-made Erik Karlsson hem tre medal-
jer, två silver och ett brons.jer, två silver och ett brons.

MOUNTAINBIKE
Mountainbike, terrängcykel, bergs-
cykel, är samlingsnamn för en typ av 
cykel framför allt avsedd att köras 
i terräng, där cyklarnas utformning 
även givit namn åt de olika motions- 
eller tävlingsdiscipliner som före-
kommer. Förkortas MTB.
Utmärkande drag är många växlar 

– oftast 21, 24 eller 27 – och grova 
däck.
Mountainbiken blev populär på 1990-
talet, både som träningsredskap och 
som transportmedel. Mountainbike 
introducerades som olympisk gren i 
OS i Atlanta, 1996.

Källa: Wikipedia

långt kvar för att nå mitt slut-
liga mål, men det är skönt att 
få ett bevis på att man hänger 
med.

Det finns ingen organise-
rad cykelklubb i hemkom-
munen, vilket innebär att 
Erik Karlsson istället repre-

senterar Alingsås CK.
– Jag trivs jättebra! Mycket 

av träningen kan jag sköta på 
egen hand, men klubbtillhö-
righeten är ändå viktig, säger 
Erik.

Vad är din styrka som 
cyklist?

– Jag är stark uppför, har 
en bra fysik. Sedan har jag en 
mental styrka, jag behåller 
lugnet och stressar inte upp 
mig.

Snart börjar skolan igen 
och samtidigt som Erik 
Karlsson återupptar sina stu-

dier cyklar han också vidare 
mot nya mål.

– Iskall när 
det gällde 
som mest
SKEPPLANDA. Snart 
40 år gammal är Eje 
Carlsson bättre än 
någonsin.

Förra helgen vann 
han karriärens fjärde 
SM-guld i Olympisk 
Trap och fler lär det 
bli.

– Just nu är det väl-
digt roligt att tävla, 
säger Eje.

Det har gått några dagar 
sedan Eje Carlsson vann 
SM-guld i Uppsala, när 
lokaltidningen kommer för 
att gratulera på Skepplanda 
SPS hemmabana i Hålanda. 
Det är en glad guldmedaljör 
som försöker beskriva den 
plötsliga formtoppen.

– Jag har gjort tre täv-
lingar i år och vunnit alla. 
Har du väl lärt dig tekni-
ken handlar det till 95 pro-
cent om den mentala biten. 
Ibland händer det saker i 
ens liv som påverkar dig, 
men just nu känns det oer-
hört bra allting. Det är väl-
digt roligt, förklarar Eje.

Är du en bättre skytt 

idag än för tio år sedan?
– Ja, det är jag. Jag har tio 

års erfarenhet att luta mig 
tillbaka på, säger Eje.

I SM-finalen satte 
Eje Carlsson 140 duvor 
totalt, vilket var tre fler än 
tvåan Fredrik Palm från 
Hisingen. Faktum är att 
Skepplandaskytten notera-
des för en 25:a i den fjärde 
skjutrundan.

I SPS klubblokal sitter 
också föreningens genom 
tidernas bäste skytt. Sten 
Karlsson, 73, har tio SM-

guld på meritlistan, varav 
det första erövrades 1962 
i Uddevalla. Sten medver-
kade dessutom på OS 1968.

– Sten har varit en före-
bild, inget tal om annat, 
säger Eje som tog sitt första 
guld i O-Trap 1997.

En betydligt yngre för-
måga, som håller på att 
blomma ut i den yppersta 
eliten, är Johan Johansson, 
20 år och sistaårsjunior. Han 
fick nöja sig med en tionde 
plats på årets SM-tävlingar, 
men han har framtiden för 

sig.
– Målsättningen är att på 

sikt få tävla i internationella 
sammanhang, säger Johan.

Ingen utopi med tanke 
på de läromästare som finns 
i föreningen. Ska vi tro att 
Eje Carlsson också hinner 
med tio SM-guld innan han 
lägger bössan på hyllan?

Tre generationer skyttar. Sten Karlsson, 73, Eje Carlsson, 40, och Johan Johansson, 20, 
från Skepplanda SPS med bössorna på axeln. Sten har den tyngsta meritlistan med tio 
erövrade SM-guld medan Eje har det färskaste. Johan är en talang som säkert lär höra 
tala om sig i framtiden.

Eje Carlsson sköt hem fjärde SM-guldet
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