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Söndagen den 14 februari 202lanordnas en hopptävling på Enskede fältet med
Jan Boklöv bland åskådarna som har vunnit såväl världscupen och mottagit
Jerring priset i backhoppning.Tävlingen kallades för Enskedeskuttet. Den har
Boklöv inte vunnit. Tävlingen vanns med ett hopp om 15,5 meter. Arrangör
~ Sollentuna BHK med flera.
Intresset var stort bland såväl hoppare som åskådare . Hoppare i alla åldrar
deltog och många yngre. Yngst 8 år och äldst 65. En del med rutin men
många utan. Tillställningen blev mycket omtyckt Jag som boende i området
har som förslag att man bygger upp det lilla hopptornet som av någon anledning
försvann . Tanken med förslaget är inte att få igång någon nytt
Holmenkollen,för backen har i dag en hopplängd på runt ca 18 meter .Den är
alltså för liten Tanken är att barn och ungdom ska få chansen att prova
backhoppning under ledning
av ~. i Sollentuna HBK med hela 16 VM och två OS Silver
veteran VM.
Tilläggas är att Enskede IP är villiga att hjälpa till med snön till backen vid
behov.
Ingreppet på backen kommer inte på något sätt att påverka det pulka åkande
som försegår i backen. Tanken ligger på att engagera boende speciellt barn
och ungdom för en nästan utdömd sport och ha kul.
Att sedan ha den störste inom sporten genom tiderna Jan Boklöv som bor i
Gröndal som stor entusiast är ju väldigt bra, eller? Här har man sålunda möjlighet
att samordna pulkaåkning backhoppningstävling och Valborg under ett och
samma tak på Enskede fältet.
Önskvärt att dom jämnar till underbacken lite om utrymme finns. Den är idag lite
ojämn.
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Andra som tycker iden är bra tydligen. Se bild.

