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Enastående på 
ENA-Träffen
Av: Peter Siegel
siegel.peter@telia.com

Lars Hagman heter den ”enastående” skytten som fi ck Pk ENA: s 
guldmedalj som bästa skytt i tre starter på ENA-Träffen på 
Enköpings Skyttecenter i oktober. Lars hyllades för sin prestation 
och fi ck titeln ”Dagens Bästa Skytt”!

Lars Hagman från Hede-
mora Pk gillar A-vapen och 
sköt förstås fullt i denna gren! 
Med bara en bom i C och B 
blev han ENA-Träffens bäs-
ta skytt i tre vapengrupper. 
Robert Råsbo från Råsbo 
Psk var hack i häl med totalt 
tre bommar och fi ck silver. 
Roger Björkman, Bålsta Ss, 
tog brons.

ENA-Träffen är både en natio-
nell tävling, men också Upp-
salakretsens sjätte och sista 
kretsfältskjutning på året. Täv-
lingen är populär även utanför 
kretsen, speciellt bland Stock-
holmarna, och samlade i år 
264 starter. Pk ENA skulle 
dock kunna klara av upp till 
400 starter och ser gärna att 
det kommer ännu fl er delta-
gare nästa år. Kanske lite mer 
reklam skulle hjälpa. Banan är 
relativt kort och skyttarna får 
anmäla sig i alla vapengrupper, 
d.v.s. hela fyra gånger, varav 
de första tre starterna räknas i 
”Dagens Skyttar-tävlingen”.

I de fyra vapengrupperna seg-
rade alltså Lars ”Dagens Bäs-
ta” Hagman i A, Roger Svärd 
från Eskilstuna Psk i B, Åke 
Nordin, Upplands Väsby Psk, 
i C och Roger Björkman från 
Bålsta Ss i R.

Resultatlistan visar alltid svå-
righetsgraden! Banan tycktes 
egentligen inte vara så svår, 
men framstod faktiskt till slut 
som ganska krävande ändå, 
som man kan utläsa av re-
sultatlistan. Det var nämligen 
bara en som lyckades skjuta 
fullt i vgrp A, ingen alls i B, 
två i C och bara en i R, d.v.s. 
endast fyra högsta resultat på 
48/26 av dessa totalt 264 star-
ter. Ganska tufft alltså!

Det var mycket tråkigt att en 
av Uppsalakretsens mest kän-
da skytteprofi ler, Rolf Ros-
berg, inte längre fanns med 
på årets tävling. Rolf avled av 
sviterna av en tragisk motor-
cykelolycka på rallyt Mäla-
ren Runt.

Jag saknade det alltid roliga 
samtalet med denne verbala, 
öppna och glada skyttekom-
pis som var med på alla täv-

Lars Hagman 
– bäste skytt i tre 
vapengrupper! 



NP4 ’07 49NP4 ’07 49

lingar. Rolf var en av de mest 
engagerade och entusiastiska 
pistolskyttar jag träffat genom 
åren. Han blev tyvärr bara 71 
år gammal. Jag är dock överty-
gad om att han, road och med 
spänning, tittade ner på oss 
tävlande från skyttehimlen.

PK ENA:s populära ENA-

Träffen var en av årets sista 
fältskjutningar, men klubben 
välkomnar skyttarna igen re-
dan den 6 januari 2008. Då 
arrangerar man ”Tretton-
dagssmällen” 2008.

Däremellan önskar Pistolskyt-
teklubben ENA både God 
Jul och Gott Nytt År!

Robert Råsbo (vä), silver och 
Roger Björkman brons i
”Dagens bästa skyttar”.

Även Enköpings funktionärer 
kopplade av med en korv efter 
tävlingen.

ELD på sista station – här avgjordes 
det att Lars Hagman sköt fullt i A och 
därmed blev ”Dagens Bästa Skytt”.




