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På denna tävling har man 
upplevt temperaturer från åtta 
grader plus ner till 23 grader 
minus, men ställer in gör man 
aldrig!

ENA-Träffen som anordnas på 
hösten har blivit en riktig stor 
och populär fältskjutning som 
är både den sjätte kretsskjut-
ningen i Uppsalakretsen samt 
en nationell fältskjutning som 
lockar skyttar från när och 

ENA-stående 
arrangörer
Av: Peter Siegel

Ordförandena i Pk Ena från 1962 
och framåt var:
1962  Nils Oskar Johansson
1963 Tore Hedlund
1965 Eduard Spengler
1967 Erik Pettersson
1979 Börje Eriksson
1987 Rolf Rosberg
1999 Kristian Hammarström
2003 Ambjörn Skoglund

En stor eloge till Pk ENA i Enköping som i mars arrangerar ännu en 
tävling förutom de man redan anordnar. Klubben är först ute varje år 
med sin kombinationstävling ”Trettondagssmällen” trettondag jul. 

fjärran. Förra året hade man 
hela 331 starter och Pk ENA 
anser sig ha kapacitet att klara 
upp till 400 starter.

Ambjörn Skoglund, Pk ENA:s 
ordförande, meddelade i janu-
ari att klubben vill arrangera 
ytterligare en fältskjutning på 
Snedens Skyttecenter i Enkö-
ping. Tävlingen ska ha premiär 
den 15 mars och kommer att 
kallas ENA-TUREN. Fören-

ingen får låna de fl esta skjutba-
norna inom Skyttecentret för 
sina tävlingar. Skjutstationer-
na ligger då på lagom avstånd 
från det stora klubbhuset där 
man har upprop, servering och 
grill, samt sekretariat. Eftersom 
den populära fältskjutning-
en ”Ringrostarna” i Uppsala 
utgick i år är skyttarna extra 
tacksamma att någon klubb i 
kretsen anordnar en ”ersätt-
ningstävling”.

Pk ENA bildades 1962 och 
har för närvarande c:a 100 
medlemmar och är ansluten 
till Svenska Pistolskytteför-
bundet och Svenska Skyt-
tesportförbundet. I huvudsak 
har man tidigare bedrivit sin 
verksamhet på en skjutbana i 
Ål:s grusgrop. Sedan början av 
1990-talet höll man till inne 
på regementets skjutbana.

Sedan 2001 bedriver man sin 
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verksamhet på Snedens Skyt-
tecentrum i Enköping. Klub-
ben disponerar där en egen 
skjutbana och samverkar med 
fyra andra skytteföreningar. 
Nuvarande pistolbanan har 
20 platser, varav 10 har vänd-
ställ. Pk ENA vill dock bygga 
ut sin pistolbana och installera 
20 duellställ för att även kun-
na arrangera sportskyttetäv-
lingar. Det är mycket lovvärt 
då sportskytte tyvärr har varit 
lite på tillbakagång, men Pk 
ENA räknar med att anord-
nandet av t.ex. sport-, stan-

dard- eller grovpistoltävlingar 
kommer att öka intresset för 
sportskytte igen. Ett initia-
tiv som säkert uppskattas av 
Skyttesportförbundets Kerstin 
Bodin och pistolsektions ord-
förande Jimmy Persson.

Eldsjälar måste det finnas i 
varje klubb och i Pk ENA 
har det alltid funnits stora pi-
stolskytteentusiaster. Ambjörn 
Skoglund och Börje Eriksson, 
för att nämna några, är för 
närvarande de mest drivande 
krafterna i föreningen. Am-

björn är Pk ENA:s 
nuvarande ordfö-
rande och tillika 
kretsordförande. 
En stor entusi-
ast och duktig pi-
stolskytt var också 
Rolf Rosberg som 
tyvärr förolyckades 
i en tragisk motor-
cykelolycka förra 
året. Rolf var även 
klubbordförande 
från 1987 till 1998 
och välkänd på de 
flesta av Sveriges 

skjutbanor. Hans bortgång 
var en stor förlust för klubben 
och pistolskyttet i stort.

Ett bevis på att skyttarna upp-
skattar Pk ENA:s engage-
mang och tävlingsverksamhet 
är det stora antalet skyttar som 
varje år åker till Enköping och 
deltar i klubbens tävlingar. Vi 
få se om det i framtiden kan 
bli så många som 400 star-
ter som Pk ENA gärna vill 
uppnå.
 Förutsättningarna för detta 
är i alla fall de allra bästa!

Linda Svensson, Enaträffens 
bästa dam 2008, klistrade 
träffarna med alla färger.

De tre bästa skyttarna på Enaträffen 
2008, Robert Råsbo – brons, Åke 
Nordin – guld och Roger Björkman 
– silver.

Ordf. Ambjörn Skoglund gratulerar Trettondagssmällens bäste skytt 
Robert Råsbo som fi ck årets första guldmedalj.


