Gävle Bilkår

Här kan du se lite av vad Gävle Bilkår haft för sig under 2018:

9 Juni
HelGe (Hälsingland Gävle) Kårråd ordnade en prova-på dag på gamla F15-området i Söderhamn för
dem som var intresserade av fordonsavtal. Detta var ett samarbetsprojekt mellan våra tre kårer i
Gävleborg som fungerat jättebra och det blev en riktig toppendag i strålande solsken och med varma
vindar. Deltagarna fick prova att manövrera bandvagnar och att flytta lastpallar med en stor
hjullastare. Den fantastiske Arne Linding och hans ännu mer fantastiska dotter Cecilia visade hur man
kör bil på två hjul. Vi fick också beundra Arnes topprenoverade MT-LB pansarbandvagn.
Jesper Björling från Hofors-Torsåkerskåren kom till Söderhamn direkt från skogsbranden i Sala där
han köra bandvagn i två dygn och han kunde nu berätta om sina erfarenheter från den insatsen. Det
var förstås mycket intressant för de tilltänkta fordonsförarna.
Som sista punkt för dagen fick vi klättra ner i en ”tidskapsel”, det var en bunker från stridsflygets
dagar som varit övertäckt och bortglömd i nästan 30 år. Allt stod kvar som när den övergavs 1989,
det var nästan kusligt!
Tusen tack till alla funktionärer som varit instruktörer och alla övriga inblandade! Särskilt uppskattad
var förstås Anja Forsberg som med sitt arbete utfodrade deltagarna med härlig fika och riktig
sommarlunch.
Tack alla för en jättelyckad dag!

7 Juni
Vi firade Våravslutning vid Frivillan på Kungsbäck tillsammans med Hofors-Torsåkers Bilkår. Som
vanligt med fint väder och med god uppslutning från båda kårerna med cirka 10 deltagare som blev
serverade grillat av master chef Helene. Naturligtvis ingick en tipspromenad med ovanligt roliga
frågor samt skojiga lekar med bl.a. längdspottning. Uppgiften att kasta en stövel baklänges över sig
själv hade stort underhållningsvärde och innebar hjälmtvång för utövaren! Tack till Anette, Helene
och Jan som arrangerade.
Eva Jonsson överlämnade också symboliskt en 55-årsratt till Anita Jabin.
Till sist ett särskilt omnämnande till Jesper som knappt hunnit komma förrän han fick dra iväg till
branden i Sala. Där körde han sedan bandvagn i två dygn innan han fortsatte till prova-på i
Söderhamn. Bra jobbat Jesper!

6 Juni
Gävle Bilkår medverkade förstås vid det numer traditionsenliga Nationaldagsfirandet i
Bolougnerskogen i Gävle.

31 Maj
Som en del i den nationella Krisberedskapsveckan har vi hållit information i Ockelbo om
krisberedskap och naturligtvis även om Bilkårens verksamhet. Det märks på intresset att det finns en
gryende medvetenhet hos människor att allt i vardagen inte kan tas för givet. Tack till Jan, Helene
och även till Kenneth från FRO!

April-Maj
Vi har förkovrat oss i ämnet krisberedskap under fem cirkelträffar på Frivillan ledda av Lena
Söderblom. Ämnena för träffarna har varit, i tur och ordning; ”Grunder inom krisberedskapen”, ”Kris,
krig och juridik”, ”Mänskliga reaktioner och krisinformation”, ”Det totala försvaret” samt, sist men
inte minst, ”Hemberedskap”. Alltsammans mycket nyttig info som fler borde ta del av. Ytterst
handlar det om att bygga upp en mental medvetenhet om att mycket det vi tar för självklart kan
komma att hotas samt hur vi förbereder oss om samhället drabbas av störningar.
22 Mars
Idag var det dags för Bilkårens årliga Trafik-Quiz. 260 medlemmar i 30 olika kårer runt om i landet
tävlade i att svara på olika frågor med trafik- och fordonsanknytning. Vi lovar, det var mycket roligare
än vad det kanske låter eftersom frågorna var varierande och kluriga och rörde allt från trafikhistoria,
motordelar, seriefigurer och däcktyper Man får använda alla hjälpmedel, dator och Internet. Det är
också OK att ringa till andra bilkårister eller bekanta som kan svaret på frågorna. På så vis blir det
ännu mer utmaning och samarbete. Enligt den preliminära resultatlistan fick vi i Gävle ihop 50 poäng
av sextio möjliga vilket nog får sägas vara godkänt.

6 Mars
Gävle Bilkårs årsmöte hölls i Frivillighuset, ’Frivillan’, i Gävle med sju deltagare.
Årsmötesförhandlingarna löpte utan problem och utan förändringar i styrelsen. Stina Eldblom
tilldelades Bilkårens förtjänsttecken 25 år och Helene Roos tilldelades Bilkårens förtjänsttecken 17 år.
Grattis!
Efter mötet kalasade man på smörgåstårta.

Stina, Jan, Linnea, Barbro, Eva K. och Helene. Fotograf är Eva J.

3 Mars
Ockelbo Marknad är ett välbesökt arrangemang dit ”alla” kommer för att handla, titta på
forbönderna och deras hästar samt förstås för att träffa Bilkåren! Vi lockade med bandvagnstur
på en osedvanligt rolig bana i massor av djupsnö. Med en bra plats på marknadsgatan utanför
kyrkan var det många som var intresserade och ställde frågor om civilförsvar och hemvärn. Hela
sexton intresserade antecknade sig. Det var en mycket lyckat dag där det kändes som om vi
nådde ut med information om att civilförsvaret och Hemvärnet finns till och att man kan göra en
insats där.
Ett stort tack till Ockelbo Räddningstjänst för lånet av vagnen och tack till alla trevliga bilkårister
som hjälpte till!

