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Bara två skyttar lyckades skjuta fullt på årets ENATRÄFFEN i Sveriges ”Närmaste Stad” - Enköping!
Banan var avgjort svårare än tidigare år, dock inte ”helt omöjlig”. Svenska mästaren Lars Hagman från
Hedemora sköt fullt i vgrp B 3, samt Upplands Väsbys duktige Lennart Rehnström som klarade
konststycket i klassen veteran yngre C. I de resterande 302 starterna bommade skyttarna! Ett klart
bevis på att banläggaren hade höjt ribban i jämförelse med tidigare år.
Bäst i vapengrupp A var Håkan Björn, Lövsta. Bästa B-skytt Lars Hagman från Hedemora och bästa
C-skytt Torbjörn Hamrén från Lövsta Skf. Bästa dam i vgrp C blev Anna Törnqvist, Lövsta, som
även var bästa dam på Katarinaträffen veckan innan.
Lennart Rehnström, Upplands Väsby, vann veteran yngre och klubbkompisen Ove Andersson var
bäst i veteran äldre. Philip Larsson var tyvärr den enda junioren – var befann sig alla andra
skytteungdomar denna fina och soliga höst- och tävlingsdag?
Penningpriser skickas till bästa fjärdedelen i varje skytteklass. Till ”Dagens Skyttar” utsågs
dessutom de tre bästa skyttarna som i 3 starter uppnått dagens högsta resultat oavsett klassindelning.
”Dagens skyttar” på Enaträffen 2009 var Roger Björkman, Lars Hagman och Linda Svensson. De
utsågs direkt efter tävlingen och belönades med PK ENA:s medaljer i Guld, Silver och Brons. Vid flera
än 350 starter hade Pk ENA dessutom betalat ut ett penningpris på 1500 kr till guldmedaljören, 1000
kr till silvermedaljören samt 500 kr till bronsmedaljören. Det totala startantalet var dock tyvärr ”bara”
304!
Så ta med era ”soffliggare” i de olika klubbarna i Uppsalakretsen med omnejd så att nästa års
deltagarantal kan bli över 350 och skyttarna då få kämpa om de generösa bonuspriserna på
ENATRÄFFEN 2010!

Pk ENA håller flaggan högt och ...

... arrangerar årligen den populära "ENATRÄFFEN" på Snedens Skyttecenter.

Klubbhuset i Enköping med servering och sekretariat.

Börje Eriksson skötte uppropet och skickade ut patrullerna på en tuff bana.

Långhållet med poängräkning på gröna B-målet var inte det allra lättaste!

"Var det någon som vågade skjuta 5 skott på det mindre, gröna poängmålet?"

Även station 7 med 4 knepiga direktväxlingar blev problematisk för många!

Upsala Sportskytteklubbs skyttar "in action" på populära Enaträffen.

Funktionärer som t.o.m. hann med ett "litet grillparty" mellan patrullerna!

Station 8 - Roger Björkman (figur 1) skjuter "koncentrerad och centrerad"!

Linda Svensson (hö) kritade, samt vann brons i kampen om titeln
"Dagens Skytt".

Anna Laiholampi, Upsala Sportskytteklubb, vann Dam 1
och belönade sig själv med en varmkorv i serveringen.

ENATRÄFFENS BÄSTA SKYTT TOTALT!
Guldet gick till Roger Björkman som gratuleras här av Ambjörn Skoglund!

Efter avslutad tävling plockades skyltarna ihop. De tas dock fram igen senast
på TRETTONDAGSSMÄLLEN 2010

