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Tog nytt guld | Marcus Åhlin vann sin tredje skol-SM-titel, dock inte här utan i fältskyttet som avgjordes i Västerås.
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Marcus Åhlin tog guld i skol-SM
”Inte ofta man skjuter maximala 36 poäng”
Drygt 200 skyttar gjorde under helgen upp om medaljerna i skol-SM.
Tävlingscentrum fanns, för andra
året i rad, i Hugelsta öster om Eskils
tuna och flera sörmlänningar figurerade i toppstriden.
Bäst – individuellt sett – lyckades Marcus
Åhlin. 17-åringen från Torshälla, som
tillhör Bälgviken i skyttesammanhang,
ställde upp i tre grenar. Ett guld blev det.
Men inte i Eskilstuna.
Den gren Marcus kom att vinna, fältskyttet, hade nämligen utlokaliserats
till Västerås.
– Från början skulle vi ha varit på
Häradsfältet, förklarar tävlingsledaren
Janne Nilsson.
Marcus trivdes hur som helst kanonbra
i Västmanland.
Han sköt maximala 36 poäng.
– Inte ofta det händer, säger Åhlin.
Blev det mycket firande?
– Nej, bara lite god mat.
Nästa tävling?
– Inte förrän i vår. Nu är säsongen över.
Marcus – som nyligen vann den klassiska Brommastafetten – representerade
Rekarnegymnasiet.
Hans klubbkompis Max Hedsand går
på grannskolan Rinmangymnasiet.
– Max tog silver i grenen, konstaterar
Åhlin.
Vars näst bästa gren under skol-SM var
banskyttet, 300 meter.
Där slutade Torshällabon fyra.
– Hade endast en poäng fram till silver
och brons. Tyvärr blev det en nia i sista
skottet, förklarar han.
Är du nöjd med SM totalt sett?
– Mycket.
Tidigare meriter i skol-SM?
– Jag vann två guld 2008. Då tävlade vi
i Sundsvall.
Eskilstuna fick ytterligare ett guld den
gångna helgen. Emil Nöhr och nämnde
Max Hedsand vann lagtävlingen i banskyttet.

Fokuserad | Marcus på väg att avlossa ännu ett skott under SM-helgen.
Totalt gjordes det under helgen drygt
300 starter.
– De aktiva är mellan 12 och 17 år, berättar tävlingsledaren Janne Nilsson.
– Tyvärr har antalet deltagare minskat
klart sedan i fjol, tillägger han.
Från Europaskolan i Strängnäs ställde
Oscar Carlson upp.
I lördags mötte han bland andra Marcus Åhlin i banskyttet.
– Jag hade hoppats på en topp-15-placering. Tveksamt om det går så bra, sa
stallarholmskillen inför finalen.
Han fick nöja sig med 19:e plats på
271 poäng.
Andreas Höjevik, Värmland, vann på
290 och fyran Åhlin hade 288.
– Att ställa upp här känns som en rolig grej, men skolan är viktigare, säger
Oscar.
Klubben han normalt sett representerar heter Mariefred/Kärnbo.
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Vapenkontroll | Oscar Carlson inför
finalen i lördags. Den 16-årige stallarholmskillen gjorde sitt andra skol-SM.

Individuell idrottare | Marcus Åhlin laddar i sin ensamhet inför finalen i ban
sskyttet. Här har 17-åringen tagit sin tillfykt till bakluckan på sin morfars bil.

