Gävle Bilkår

Här kan du se lite av vad Gävle Bilkår haft för sig under 2019:

21 September
HälGe Kårråd ordnade denna lördag tillsammans med Dalarna en prova-på-dag vid Flygstaden (gamla
F15) i Söderhamn. Tio intresserade medlemmar fick prova att köra lite roliga fordon som en lastbil,
två frontlastare och två bandvagnar under instruktörers överinseende. Lite skoj med bandvagn i
sandtaget ingick förstås också.
Dessutom fick man prova att montera en bår vilket kan kräva lite funderande. Att utrymma en
bandvagn när man bär stridssele var en annan utmaning. En grupparbetsövning i logistik var mera åt
det teoretiska hållet.
Därutöver informerade representanter för Hemvärnet, MTE och Trafikverket om olika avtal för tung
lastbil, terrängbil och bandvagn, samt om utvecklingsmöjligheter att bli instruktör eller chef. Tanken
är naturligtvis att deltagarna skall bli motiverade att skriva ett avtal som fordonsförare.
Som specialnummer bjöd de fantastiska Arne och Cecilia Linding på show med bilkörning på två hjul,
stort tack till dem! Tack även till alla ni funktionärer från de olika kårerna som ställde upp för att
genomföra dagen och som ordnade lunch och fika!
Alla deltagare uttryckte i utvärderingen att dagen varit trevlig och rolig.

3-4 Augusti
För andra gången anordnade Bilkåren sommarträff vid Marmalägret. Det är en ny och trevlig
tradition som återkommer vartannat år. Från Gävle så medverkade Per, Eva J och Jan Z.
Arrangörerna hade lagt ner ett enormt jobb och det var många aktiviteter, bilorientering, femkamp,
bingocafé, krisberedskapstävling, profilshop, kläm-och-känn på fordon, BBQ-fest och dans till bandet
Speedo i gamla officersmässen. Även Bäste Bilföraren korades efter luriga manöverprov. Om
femkampen var rena snurren så var krisberedskapstävlingen riktigt nyttig med radiomottagning på
vevradio, transport av patient på bår (montering av bår ingick), ficklampsövning i kolmörkt hus,
matlagning på tid med spritkök m.m. Stämningen var som vanligt hög och vi fick träffa bilkårister från
hela landet med många kända ansikten. Nu ser vi fram mot nästa gång, år 2021!
Missa förresten inte bilden på bussen som är en ombyggd terränglastbil. Eva J. brukar köra en sådan
när det är KFÖ och hon intygar att den är lättkörd och riktigt rolig att hantera.

18-21 Juli
Vi medverkade återigen som förare vid Gefle Metal Festival. Transporter är ju i mångt och mycket
Bikårens specialitet!
6-12 Juli
Bilkåren körde transporter på U23 EM Friidrott i Gävle. en trevlig och rolig tillställning, dock ibland
lite väl långa pass. Vår insats var uppskattad, vi var cirka 20 förare från Bilkåren i Gävleborg som
hjälpte till. Gävle kommun har tackat för vår insats.
10 Juni
Vår Eva och hennes Jan ordnade Våravslutning med båtutflykt i Hofors för både Hofors-Torsåkersoch Gävle Bilkår för totalt 14 deltagare. M/S Kroksjön är utrustad med en mycket charmig
tändkulemotor och tog oss från Ängelsfors via sjöarna Edsken och Fullen till Silvhytteå. Där hade vi
picknik med korvgrillning i den fina sommarkvällen. Roligt att vi igen kunde samverka mellan kårerna!

6 Juni
Hemvärnet och Frivilligorganisationerna deltog vid årets nationaldagsfirande i Boulongerskogen. Det
var verkligen en perfekt dag för att fira Nationaldagen, med fantastiskt väder, Hemvärnets
Blåsorkester och glada människor. Förutom Bilkåren fanns FRO, Lottakåren, Sjövärnet och några till
på plats. Det var gott om besökare som ställde frågor och extra roligt är att barnen är så intresserade.
Tack till er som hjälpte till och ett särskilt tack till vår fantastiska Eva som ordnade så att vi fick låna
fordon samt körde ut dem på plan så att det var lätt för oss att hämta dem.
Bilderna tog vi när vi ställde upp fordonen, när besökarna väl dragit in fanns inte tid för fotografering!

16 Maj
Denna Kårafton bestod av en kundkväll på Toyota Center i Gävle med bl.a. mycket intressant info om
ny teknik i bilar m.m. Dessutom bjöds på buffé med god mat. Kul också att vi hade flera deltagare
från Hofors-Torsåkerskåren med oss.

9 Maj
Denna vecka var det Nationella Krisberedskapsveckan och bilkårerna i hela Sverige har varit ute och
informerat om hur man förbereder sig för en samhällsstörning som t.ex. elavbrott eller brist på mat
och vatten. Gävlekåren genom Eva J. och Jan Z var idag hos Biltema i Gävle och informerade
allmänheten om krisberedskap. Tydligen var det första gången som någon utomstående hade fått stå
i deras lokaler. Vi pratade med ungefär 75 intresserade kunder. Kul tyckte både vi, kunderna och
Biltema! Det är alltid trevligt att parata med människor, och detta är något som faktiskt intresserar
de flesta. Förhoppningsvis spred vi en insikt till de som besökte oss. Dessutom fick alla veta att
Bilkåren i Gävle finns och är engagerat i samhället.

28 Mars
Onsdagen den 28/3 så satt ett antal av våra Bilkårister inne på Frivillighuset och ett antal bistod via
telefon och löste 60 st kluriga uppgifter som CS har knåpat ihop. Alla uppgifterna hade någon
anknytning med trafik att göra. Vi fick ihop 51 poäng av 60 möjliga och placerade oss på en stolt
fjärdeplats plats. Grattis till Uppsala Bilkår som vann quizen! Det var totalt 39 Bilkårer med och
tävlade i år.
Ett stort tack till alla som deltog både i Frivillan och per telefon.
20 Mars
Dags för årsmöte i Gävle! Bra uppslutning och trevlig stämning. Mötet gick fort (kanske för att det
vankades smörgåstårta efteråt). Nytt för oss var att vi hade en 12 månaders verksamhetsplan att
delredovisa. Extra glädjande var att Eva Jonsson fick dela ut en 35 års ratt till Barbro Dahlberg.

9 Mars
Tillsammans med kårrådet HälGä hade vi en heldags-workshop på temat Verksamhetsplanering i
Arne Lindings konferenslokal och fordonsparadis i Söderala. Ett stort tack till vår kontaktperson
Niklas Brodin från Centralstyrelsen och hans kollega Yvonne Nord som förgyllde vår dag och
proppade oss fulla med inspiration, tips och trix. Jättebra, givande och roliga övningar. Tack även till
Ewa Pettersson som proppade oss fulla med en superb gulaschsoppa. Vi fick även en visning av en
unik fordonspark av Arnes kollega. De bygger om bandvagnar åt Svenska Kraftnät så det fanns många
modeller att beskåda. Dessutom fick vi se både Krokodilen och Kajmanen, två av många unika
skapelser som har tagits fram av Team Linding. Krokodilen är en enorm Epatraktor byggd från en
flygfältssnöslunga medan Kajmanen är en trike byggd av en gammal Victor-traktor. Linding själv

anlände o drog iväg i sin helikopter. Vilken stjärna och tillgång för Bilkåren han är! Vi summerar
dagen som fantastisk och givande. Det är extra roligt att få träffas inom Kårrådet.

2 Mars
Traditionsenligt hade vi informationstältet, PB8:an och bandvagn på plats på Ockelbo Marknad även i
år. Mycket folk kom och de flesta ville åka bandvagn, några skrev också upp sig som intresserade av
Bilkårens verksamhet. Vädret var strålande och alla var på gott humör. Vår kårchef Jan skötte
informationstältet med Jim medan bandvagnsförare Izabell, assisterad av Jimmy, tog tillfället att öva
vinterkörning på det snötäckta fältet. Säkert är vi med nästa år också!

