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Johan Karlsson tog åtta guld i NM på hemmaplan. FOTO: STAFFAN LINDBOM

Omöjlige Karlsson ordnade åtta guld
Svartkrutsskytte är kanske ingen stor sport, men i Blekinge har den ett starkt fäste. Och stor dominant i sporten är Johan Karlsson,
Kristianopels SF.
Inte mindre än åtta guldmedaljer sköt han till sig när nordiska mästerskapen genomfördes i Ekeryd i helgen av Jämjö
Sportskytteklubb.
JÄMJÖ. Johan har under många år lagt ner väldigt mycket tid åt att bli så bra som han har blivit och har därmed följt i sin far, Rolfs, fotspår.
Det är många timmar som går åt för att ägna sig åt grenen. Kulorna till den här lite ålderdomliga sporten måste man själv tillverka.
Och så är det naturligtvis mycket träning som går åt.
– Det märks att det går ut över sitt privata liv, berättar han.
Det har inneburit att den tilltänkta inflyttningen i ett äldre hus på Möcklö har dragit ut flera år på tiden.
– Men det är svårt att släppa detta när man har hållit på under så lång tid, förklarar han.
Johan Karlsson, som alltså tävlar för Kristianopel, var dock inte den ende från östra Blekinge som plockade hem medaljer. Hemmaklubben
Jämjö SPK, var inte mycket sämre.
För klubbens ordförande, Henrik Sjöholm, blev det ett par guldmedaljer redan under första tävlingsdagen, på fredagen.
– Visst är det roligt att ha vunnit.
– Men allra roligast är nog ändå att min egen son, Liam, tog silver i en klass.
Svartkrutsskytte är ofta en sport för medelålders, och då framför allt män. Men Liam är ett undantag. Som 15-åring är han en av dem som det
svenska förbundet hoppas på inför framtiden.
För att locka Liam att fortsätta och då också utvecklas vill man att han ska få känna på skyttet utomlands. Han ska därför sponsras av
förbundet och få vara med vid EM 2020 i Italien.
– Det låter naturligtvis mycket spännande, tycker han själv.
https://etidning.blt.se/483/BLT/237853/2019-07-29/9088751/Omojlige-Karlsson-ordnade-atta-guld

1/2

2019-07-30

Omöjlige Karlsson ordnade åtta guld

Han hinner dock inte vara med i EM redan i år. Det avgörs nämligen i Ungern redan om två veckor. Detta är naturligtvis Johan Karlssons
nästa stora mål.
Annars väntar SM på Gotland redan kommande helg. Men kostnaderna för att kunna delta där avskräcker många.
För Jämjö SPK blev arrangemanget en mycket stor framgång. Med gamla skolan i Ekeryd som klubblokal hade man tillgång till att även
kunna servera mat.
– Det blev mycket lyckat och uppskattades av samtliga, säger Henrik Sjöholm.
NM-tävlingarna flyttar ju runt varje år mellan de fyra nordiska länderna. I fjol stod Danmark som arrangör och då bestämdes att Jämjö SPK
skulle ta hand om det i år. Nästa år är det Finland som arrangerar för att följas av Norge. Men det är inte lätt att hitta arrangörer som klarar av
ett så stort arrangemang, så mycket talar väl för att Jämjö inom några år åter står som arrangör.
– Då hoppas vi att vi har ett nytt klubbhus. Det finns redan en klar ritning på ett sådant hus som kommer att vara betydligt mindre än det
nuvarande men ligga i samma område. Men vi måste ha klart med ekonomin för att det ska kunna genomföras, berättar Pelle Eliasson.
Efter mycket arbete med bullerdämpande åtgärder så har man nu kommit långt och har ett bra samarbete med Karlskrona kommun, menar
han.
ROLAND SVENSSON
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