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Sista JVM-chansen för årets unga stipendiat
Martin Ericson är en av landets mest lovande inom skidorienteringen.
Han fyller 20 nästa år och siktar i vinter på att ta medalj i sitt sista junior-VM.
Karlskoga idrottsveteraner belönar Martin med årets stipendium ur Idrottsfonden.
För skidorienterare liksom skidåkare och alla som sysslar med idrott på snö gäller det att hitta rätt
underlag. Martin Ericson går sista året på Skidgymnasiet i Mora och hösten har varit en jakt på snö.
Jakten på snö och förberedelserna för junior-VM i Norge i februari gjorde också att han inte kunde
ta emot sitt stipendium själv 10 december.
-Då ska vi åka till Sjusjöen i Norge och träna, det är ungefär samma terräng som den i JVM, säger
Martin.
När vi får tag i honom ligger han på träningsläger i Saxnäs, tio mil från Lyckesel i Lappland.
-Det har varit en jobbig höst och fram till jul är det läger på olika håll. Hösten har också varit jobbig
för att jag haft problem med mina halsmandlar, som jag tagit bort. Sedan komplicerades allt av att jag
fick vattkoppor också. Två månader har jag tappat i träning på det och nu siktar jag bara på att komma
i form till JVM. Det blir en del småtävlingar men det stora målet är junior-VM.
-Jag vill ta medalj på JVM, det blir kanske svårt att ta en individuell medalj, men i stafett har vi stora
chanser. Det är sista chansen för min del också eftersom det är mitt sista JVM. Men i höstas, i samband
med sjukdomen, hade jag ingen motivation alls. Nu känns det bättre och jag har fått tillbaka suget igen,
det är kul att träna och jag ser fram emot säsongen.
Martin Ericson har haft mycket otur hittills under sin karriär. Han har drabbats av sjukdomar ofta under
sin karriär.
-Jag hade mycket problem förra året också och även i mitt första JVM var jag sjuk. Det gick okay, men
inte som jag ville då. Nu hoppas jag på en ändring.
Martin kommer inte hem till Karlskoga förrän till jul och kanske åker han Skinksvängen i Degerfors
på annandagen, om det finns snö så den blir av.
-Jag får se hur det blir. Jul ska jag fira hemma, men jag vill vara på snö så mycket som möjligt och så
fort som möjlig, slutar Martin, som gläder sig mycket åt stipendiet.
Noterbart är att Martin tävlar för ÖSeT Skido skidorienteringsklubben i östra Värmland. Den har inte
många aktiva, egentligen bara Martin och Degerfors-killen Filip Jacobsson, som också tävlar i
landslaget. Egentligen handlar med bara om familjerna Ericson och Jacobsson där fäderna är med och
tävlar tillsammans med sina sönder.
Man kan konstatera i alla händelser att svenska juniorlandslaget till två femtedelar består av tävlande
från ÖSeT, inte illa även om skidorientering är en smal sport.
Ingvar Carlsson

