Östersund andra stoppet för
Talangjakten
Första helgen i juni dök Talangjakten upp i Östersund. På fredagen var målet Stortorget där
jämtarna fick chans att testa idrott och möta olika idrottare, bland andra bågskytten Zandra
Reppe och delar av landslaget i kälkhockey. På lördagen fanns chans för blivande
handikappidrottare att testa tiotalet olika sporter i Sporthallen i Östersund.
Östersund är andra stoppet för Talangjakten. Fredagens uppvisning på Stortorget lockade en hel
del besökare.
– Vi var på en central plats och många var där och provade på, säger Mikael Åkerberg som är
projektledare för Talangjakten.
Det var också en hel del som kom till Sporthallen i Östersund på lördagen för att ta chansen att
prova nya idrotter.

Nicklas Andersson testade fäktning.

– Det är första gången och det var kul. Jag håller på med fotboll, boccia, innebandy och bågskytte.
Bågskytte är det som är roligast.
Anders Lärkan från Östersund Frösö fäktklubb tyckte att Nicklas rörde sig bra. Fäktklubben har idag
ingen fäktning för personer med funktionsnedsättning men välkomnar alla som vill prova sporten.
– Kan du lyfta en värja kan du fäktas, det passar de flesta. Vi har ingen utrustning idag för
rullstolsfäktning men kommer det någon som vill börja så ordnar vi det som behövs. I början kan
man använda sin egen vanliga stol.

Prova andra idrotter

Skidskytten Helena Ekholm kom också till Sporthallen och passade bland annat på att testa goalball.
Elvaårige Oskar Johansson hade åkt ända från Sollefteå, kanske mest för att få köra lite kälkhockey
med landslagets Marcus Holm. Det är inte första gången han testar.
– Nej, jag har kört ganska mycket och tränat med Marcus. Det är kul. Men jag vet ingen annan i
Sollefteå som håller på.

Oskar som också brukar spela innebandy, lite fotboll och åka längd ville även passa på att titta runt
efter andra idrotter när han var i Östersund.

– Jag ska kolla runt lite.
Johan Flodin gillar fotboll mest. Det var ingen tvekan om det när han kom till Talangjakten i sin
Messi-tröja. Men han ville prova andra idrotter också.
– Ja, kanske kan jag hitta någon ny idrott. I sporthallen testade han bland annat mattcurling.
– Det är första gången och det gick ganska bra.
Hitta sponsorer
14-åriga Karl Forsman tillhör utvecklingsteamet i simning och till Talangjakten kom han mest för att
försöka hitta sponsorer till ett sponsorsim som simkommittén ska ordna längre fram. Karl är tvåa i
Sverige bakom Anders Olsson. Nu har han siktet inställt på att bli uttagen till NM.
– NM i Finland är mitt mål i år.

Maria Mikelsson fick tips av paralympiern Zandra Reppe när det gällde att skjuta båge. Det gick
riktigt bra, Maria lyckades i andra försöket placera sina tre pilar i mitten av tavlan.
– Det är första gången jag provar men jag visste hur jag skulle göra. Zandra berättade.
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