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ÖSTERSUND  När Marko Laaksonen var tolv år gam
mal följde han sin pappa till hemklubbens skjut
bana och fick prova skidskytte för första gången.

Han fastnade för sporten och har i olika roller 
 funnits med i den svenska och finska skid
skyttesporten.

Numera återfinns han på Vintersportcentrum  
i Östersund och forskar för att hitta framtida 
 förbättringar.

– Det är förvånansvärt lite forskat om skid skytte, 
säger han.
– Det finns bara publicerat 
91 vetenskapliga artiklar, 
jämfört med gevärsskyttet 
och längdåkningens om-
kring 700 artiklar vardera, 
säger Marko.

Han menar att sporten 
borde gå att utveckla myck-
et mera jämfört med hur det 
är i dag.

Marko växte upp i Hollola, 
inte långt från Lahtis i Fin-

land och gick gymnasiet där 
innan han gjorde sin mili-
tärtjänst på idrottskompa-
niet i Lahtis. Därefter blev 
det universitetsstudier i Jy-
väskylä:     

–- Jag hade turen att kom-
ma in på Idrottsvetenskap-
liga linjen. Det var Finlands 
enda utbildning av den sor-
ten, så det kändes som ett 
riktigt lyft för mig. 

Under åren på universi-
tetet satsade han hårt på sin 
skidskyttekarriär:

– Jag nådde aldrig världs-
eliten, men jag åkte ofta i 
IBU-cupen och hade väl 
 någon placering bland de 
fem främsta som bäst. Dess-
utom blev det några finska 
mästerskap både som juni-
or och senior. 

År 2001 blev Marko klar 
med sina studier i Jyväskylä 
och flyttade till Åbo för att 
göra sin doktorsavhandling.

– Jag hamnade vid forsk-
ningscentrum i Åbo och då 
slutade också min aktiva 
karriär inom skidskytte. Det 
var nästan aldrig någon snö 
där, så det gjorde sig självt. 

Vid sidan av arbetet med 
doktorsavhandlingen satsa-

de Marko ordentligt på 
orientering.

– Jag hade orienterat en 
del när jag var yngre och nu 
försökte jag satsa lite mera 
på allvar. Åbo är ett stort 
centrum för orientering i 
Finland, så det fanns bra 
möjligheter till träning och 
många tävlingar. 

Resultatmässigt blev Mar-
ko som bäst nia i en B-final i 
sprintorientering i finska 
mästerskapen och hans 
klubb var ofta med långt 
framme vid den jättelika 
budkavlen som varje år av-
görs i Jukola.   
Varför har du lockats  
av skidskytte och  
orientering?
– Det är båda kombinations-
idrotter, alltså du ska ge-
nomföra två moment. 

Längdåkning och skytte el-
ler löpning och kartläsning. 
Det är mera utmanande och 
intressantare än till exem-
pel enbart längdåkning och 
löpning. 

Efter doktorsexamen i Åbo 
hamnade Marko ganska 
snart i Östersund. 

Det var Jämtland-Härje-
dalens Idrottsförbund som 
då var huvudman för det 
som i dag är Vintersportcen-
trum och drivs av Mittuni-
versitetet. Där har han se-
dan blivit kvar, med två 
längre tjänstledigheter för 
att vara förbundskapten i 
skidskytte både i Sverige 
och i Finland:

– År 2011 efterträdde jag 
Wolfgang Pichler som för-
bundskapten för Sverige och 

Markos forskning ska ge   framtida skidskyttesegrar

Det finns bara publicerat 91 vetenskapliga artiklar, jämfört 
med gevärsskyttet och längdåkningens omkring 700 artiklar 
vardera, säger Marko. FOTO: TORBJÖRN OHLSSON

Under tre år var Marko Laaksonen förbundskapten för Sveri-
ge. ”Jag hade ansvaret för damerna och under ett år även för 
den fysiska biten för herrarna”, berättar han.  FOTO: TT

Marko ser förbättringspotential inom många områden i skid-
skyttet och forskningen just nu koncentreras till några specifi-
ka områden. 

Bröderna Boe från Norge och Fourcade från Frankrike är  
oerhört duktiga i både skidåkningen och skyttet, säger  
Marko Laaksonen när han lyfter fram exempel på åkare  
som har en väldigt utvecklad teknik.

var det under tre år. Jag ha-
de ansvaret för damerna och 
under ett år även för den 
 fysiska biten för herrarna. 

Bland minnena från den 
perioden kommer han mest 
ihåg VM i Rupholding 2012.

– Det var ett nästan galet 
VM. Bland herrarna tog 
Carl-Johan Bergman två 
medaljer och Björn Ferry 
och Fredrik Lindström var 
sin. Dessutom tog Helena 
Ekholm en medalj, berättar 
han med ett stort leende.

Efter tre år som förbunds-
kapten i Sverige kom erbju-
dande om samma tjänst för 
det finska landslaget. Han 
blev kvar under två år i Fin-
land och kunde även där 
räkna in många framgångar:

– Det var Kaisa Mäkäräi-

nen som var den fram-
gångsrikaste av åkarna. Hon 
är nog den av idrottarna 
som jag upplevt som den 
mest seriösa och noggran-
na. Hon lämnade inget åt 
slumpen och var oerhört 
professionell i allt hon före-
tog sig. 

I övrigt vill inte Marko orda 
så mycket om de åkare han 
tränat och vilka talanger de 
haft, med ett undantag:

– Under min tid som för-
bundskapten i Sverige hade 
vi ett träningsläger i Sollef-
teå där skidskyttegymna-
siets elever deltog. Där gick 
en ung tjej som jag reagera-
de på och som nu slagit ige-
nom stort. Det var Hanna 
Öberg. 

Sedan 2016 ägnar Marko 

och hans team på Vinter-
sportcentrum sin tid till att 
forska kring skidskytte och 
hur sporten kan förbättras 
ytterligare. Han ser förbätt-
ringspotential inom många 
områden och forskningen 
just nu koncentreras till föl-
jande delar:

– Hur påverkas skidtekni-
ken av att man bär ett gevär 
på ryggen? Det är några kilo 
extra som ska bäras fram 
och det gäller att hitta den 
stil som passar olika åkare 
allra bäst. Till det kommer 
också snabbheten på 
skidorna. Hur kan den ökas 
ytterligare? Hur kan man 
göra tiden på skjutvallen 
ännu kortare, alltså förbere-
da skjutmomentet? Förbätt-
ra och snabba upp själva 
skjutprocessen, där tittar 

man till exempel på om det 
går att skjuta utan att andas, 
åtminstone i vissa tävlings-
platser. 

Än så länge arbetar grup-
pen med teoretiska studier, 
så det dröjer innan några 
forskningsrön testas i prak-
tiken. 
Vilka av dagens aktiva 
 åkare har den mest 
 utvecklade tekniken?
– Det är bröderna Boe från 
Norge och Fourcade från 
Frankrike. De är oerhört 
duktiga i både skidåkningen 
och skyttet, säger Marko 
snabbt.

När det gäller skyttet tror 
Marko att många har nått så 
långt som det går. De gör av-
fyrningar ungefär varannan 
sekund och det är svårt att 

bli snabbare. Däremot kan 
nog de flesta förbättra för-
beredelserna inför skyttet. 

När vi avrundar samtalet 
får Marko berätta om sitt 
eget liv utanför forsknings-
världen just nu:

– Tyvärr blir det alldeles 
för lite idrottande nu. Lite 
skidåkning och skridsko-
åkning med barnen som är 
fyra och sju år. Men jag 
 hoppas komma igång med 
mera regelbundet idrottan-
de så småningom och då är 
det väl orientering som lig-
ger närmast till. 

Redan inför O-ringens 
femdagarsorientering i Åre 
2021 har Marko accepterat 
ett viktigt uppdrag:

– Jag kommer att vara 
bankontrollant för junior- 
och seniorklasserna. Efter-

som det bland annat gäller 
elitklasserna så känner jag 
ett tungt ansvar för att inget 
får gå fel. 

Under fjolåret tog också 
Marko jägarexamen och 
deltog i sin första älgjakt:

– Det blev riktigt lyckat ef-
tersom jag redan andra da-
gen fick skjuta en älgkalv. 

Någon gång emellanåt 
plockar han också fram gi-
tarren och spelar en stund 
och så har han alltid en bok 
på gång:

– Jag läser med förkärlek 
krigsskildringar. Det kanske 
har att göra med att jag har 
några äldre släktingar som 
deltagit i kriget. Men jag 
 läser också gärna deckare.

Torbjörn Ohlsson
torbjorn1ohlsson@gmail.com


