Hofors-Torsåkers
Bilkår

Här kan du läsa lite om vad vi i Hofors-Torsåkers Bilkår hade för oss under
2019:

15 December
Vi hade vår ungdomsbowling med pizza idag och vi var tre ledare och nio ungdomar. Tanken var från
början att vi skulle lotta ut några medlemskap bland dom som eventuellt blev intresserade idag. Det
krävde ju förstås att vi i förväg kontaktade alla föräldrar för att få ett okey om att deras barn fick gå
med hos oss. Ni kan aldrig ana vilka positiva föräldrar vi stötte på. Minst sagt överlyckliga över att vi
kunde erbjuda just deras son (ja, det var bara grabbar faktiskt) möjligheten till en spännande fritid.
En av föräldrarna som dessutom driver Pernillas städ tillsammans med sin fru, blev så himla glad att
vi finns o vill satsa lite på ungdomarna så dom vill sponsra med 10 medlemskap! En udda och unik
situation men vi tackade och tog emot och det innebar att idag fick vi 9 nya ungdomar till kåren. Två
av ungdomarna var Adams Eliah som var med oss idag och Felicia som inte kunde vara med i dag men
ämnar gå moppekurs i sommar och förhoppningsvis vara med på en massa annat skoj vi kommer att
hitta på. Resten var hoforsgrabbar i åldrar från 12-14 år. Den 10:e årsavgiften väljer vi att ge Tay som
var den enda idag som redan är medlem (förrutom Linus som är medlem i Gävle Bilkår). Han kom och
berättade lite om sin moppekurs och var fantastiskt trevlig och omhändertagande mot dom andra. Vi
ser fram emot att ordna många trevliga, nyttiga aktiviteter med den här skaran nästa år. Vi tror och
hoppas också att det ger ringar på vattnet så att deras kompisar också blir medlemmar Det här är
den bästa kickoff vi kunde få inför nästa år!

13 December
På luciakvällen stod Lena och Jörgen för ett fint initiativ med korvgrillning, glögg och pepparkakor
hemma på gården där Hofors ridande Lucia passerade förbi både på väg till Hofors Centrum och
därifrån. Det blev en perfekt luciastämning och en stunds mysig samvaro i mörkret. Tack Lena och
Jörgen!

5 December
Ikväll har vi i Hofors-Torsåkers Bilkår varit med under Tomtekvällen i Hofors. Dels så har vi delat ut
reflexer på bruket utanför affärerna, vilket blev väldigt uppskattat. Vi var även, som en del i vår
ungdomssatsning och ännu ett försök att hitta intresserade ungdomar, med inne på Entré Ungdoms
Julbazar. Förutom att vi även här förstås delade ut reflexer så hade vi med oss "kriskartongen".
Väldigt många blev nyfikna och provade. En väldigt lyckad uppfinning som leder till kristänk och bra
diskussioner. Vi fick 2 intresseanmälningar under kvällen och flera var nyfikna på oss och vad Bilkåren
har att erbjuda. Vi gjorde också reklam för bowlingkvällen för ungdomar den 15:e.

3 December
Julavslutningen var lika mysig som den brukar vara, med glöggmingel, tomtemor Evas julgröt och
skinksmörgåsar samt med Anna-Lena som konferencier och enmansshow. Det också blev mycket
gamla bilkårsminnen, kul julqwiz med julsång och vilda gissningar. Lena förevisade senaste
uppfinningen i temat krisberedskap, ”kriskartongen”. Lådan är fylld med pellets. Bland pelletsen är
det gömt 5 olika saker. Stick in händerna om du törs och leta runt. När du hittat och identifierat
föremålen funderar vi över vilket av föremålen är viktigast för dig när det krisar? Tändstickor? Nått
att dricka? Den här lådan väcker tankar o skapar diskussioner. Den är uppfunnen i syfte att på ett
roligt sätt prata krisberedskap med ungdomar men funkar definitivt på alla.
Allas vår Mariann blev firad på högtidsdagen i efterskott och erhöll en 45-årsratt tre år för sent,
grattis Mariann. Ett grattis också till Bertil som fyllt jämnt även han. Vi var 19 personer som hade
riktigt trevligt ihop.

28 November
Kåraftonen ägnades åt luftgevärsskytte på Hoforshallen. Det är en modern anläggning som visar
träffbild och poäng på skärmar både vid skytten och för den engagerade publiken. Alla tyckte det var
jättekul och tävlingsinstinkten vaknade hos de flesta. Martin och Henrik var överlägsna skyttar och
Anna-Lena är som vanligt bäst på att ordna fika till oss alla!

20 Oktober
Hälsinglands Bilkår som arrangerade årets bilorientering. Starten var i Holmsveden med kaffe och
smörgås. Nio ekipage deltog varav fyra från Hofors-Torsåkerskåren. Förutom spännande delsträckor
ingick praktiska övningar såsom avståndsbedömning, precisionskörning och montering av sjukbår på
tid.
Årets vinnare blev Martin och Jonas från våran kår, grattis! Tvåa blev Lena och Jörgen. Ett särskilt
hedersomnämnande till Magnus som bröt tävlingen för att bogsera loss ett ekipage som kört fast i
det blöta vädret. Det kallar vi sann bilkårsanda!
Ett stort tack till Hälsinglands Bilkår för det trevliga arrangemanget. Nästa år är det Gävles tur att
arrangera tävlingen.
16 September
Anna-Lena och Lena var inbjudna till ett kvinnligt nätverk för att presentera Bilkåren samt prata
krisberedskap. Det blev en trevlig och lyckad kväll. Vi gav en genomgång på allt från vår historik till
våra avtal, övriga uppdrag och vår verksamhet samt tips i ämnet kris/hemberedskap. Det lät som att
vevradion Lena hade med sig låg väldigt bra till som "årets julklapp". Tror även att det kommer att
bunkras upp en hel del vatten hemma i stugorna. Väldigt mycket "matnyttiga" tips delades ut i ordets
bemärkelse! Vi avslutade kvällen med att spela vägmärkesspelet. Ett väldigt uppskattat inslag. Alla
deltagare fick lite läsbart om Bilkåren, broschyren om krisberedskap och förstås en varsin
bilkårsreflex!

29 September
Torsåkers Bygdemarknad hålls traditionsenligt varje år, och naturligtvis var vi med igen. Denna gång
tyvärr utan bandvagn men i gengäld var vi på plats mitt i marknadsområdet med massor av nyfikna
människor att prata med och informera. En otroligt trevlig och familjär tillställning. Vi tog tillfället i
akt att, förutom att förstås informera om Bilkåren och vad vi har att erbjuda, så har vi även kollat om
byborna är förberedda på en kris/samhällsstörning. Vi bjöd på många tips i ämnet krisberedskap. Vi
hade även dagen till ära med oss två barncyklar. Vi pratade om vad cyklar måste ha enligt lag och
informerade samt delade ut en information om cykelböter. Det gav många Aha-upplevelser. En
lyckad dag tillsammans med härliga Bilkårister och en massa trevliga besökare som lyste upp tillvaron
medan det utlovade regnet lös med sin frånvaro.
Tack, Anna-Lena, Rickard, Raija, Sofie, Tindra och Lena för entusiasm och energi!

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.

9-20 September
På uppdrag av NTF har vi räknat bilbältesanvändningen i Sandviken. Tack Raija och Mariann för
insatsen!

3-4 Augusti
En ny tradition är att Bilkåren har sommarträff vartannat år. Nu var det andra gången vi träffades vid
Marmalägret. Det var roligt att få träffa så många bilkårister från hela landet. Dagarna fylldes av
femkamp, bilorientering, Bingocafé, tävling om Bäste bilföraren, krisberedskapstävling och BBQ-fest
som avslutades med dans till bandet The Speedo i gamla officersmässen. Allt naturligtvis mycket
uppsluppet och trevligt.
Femkampen var inte seriös på en fläck men otroligt rolig vilket bilderna nedan antyder.
Krisberedskapstävlingen var desto seriösare med montering av sjukbår och transport av patient,
tillagning av mat med spritkök på tid, orientering i kolmörker med minimal ficklampa o.s.v. I denna
gren vann Torsåkers-Hofors lag ’Kris & Panik’! Inte så konstigt förstås då vår krisberedskapsexpert
Lena var med i laget.
Längst ner även en bild på ’coolaste fordonet’, en till buss ombyggd terränglastbil som vår Eva J.
brukar köra på KFÖ:erna. Det kliade i fingrarna att få provköra…
En stor eloge till arrangörerna som lagt ner ett enormt arbete för att det skulle bli så roligt och lyckat.
Så nu ser vi fram mot nästa sommarträff år 2021. Två år går fort!

13 Juli
Idag har vi i Hofors-Torsåkers Bilkår varit med nere på årets bilutställning i Hofors. Vi valde att prova
ett lite annorlunda sätt att profilera oss denna gång och minglade helt enkelt runt bland alla
besökare och välpolerade bilar, motorcyklar och diverse fordon! Motorevenemang är verkligen något
som går hem bland Hoforsborna. Vilken folkfest! Vi valde alla fina bilar till trots att informera i temat
cykel. Vad behöver man enligt lag ha på cykeln, i dagsljus eller snarare alltid och vad säger lagen vid
cykling i skymning/mörker? Enkla frågor men många givande diskussioner! Även lite
bilkårsinformation till någon som var nyfiken. Bara det att gå runt och visa upp att vi finns är ju
superbra och roligt dessutom.

18-21 Juli
Bilkåren körde transporter vid Gefle Metal Festival i Gävle. Från vår kår medverkade Thomas,
Roberth och Jesper.
6-12 Juli
Bilkåren körde transporter på U23 EM i Gävle. Från vår kår medverkade Eva, Jesper, Thomas, Roberth
och Joel. Bra jobbat!
28 Juni
Vi fick äran och nöjet att vara med under Entré Ungdom i Hofors EPA- och bilutställning KulPåHjul i
Hofors Folkets Park med över 60 fordon och massor av ungdomar. Förutom att vi förstås ville
marknadsföra Bilkåren för ungdomarna så fick vi även mätta deras magar med hamburgare. Vi körde
med ungdoms/EPA priser under kvällen så vi tjänade inga pengar men i gengäld fick vi träffa traktens
ungdomar och visa att Bilkåren finns vilket är viktigare än allt annat. Dessutom har vi så roligt när vi
gör det! Kul att det var så stor uppslutning bland våra medlemmar, tack Rickard, Anna-Lena, Eva,
Markus, Joel, Tindra, Märta, Sophie, Ylva, Stina & Nisse. Underbart att därutöver två av kårens
veteraner kommer o umgås o handlar hamburgare bland alla ungdomar. Vi fick även till en liten
övning då elkylväskorna sugit ur ett bilbatteri. Kabelstart. Tusen tack alla Bilkårister och besökare för
en fin kväll!

28 Juni
Vi i Hofors-Torsåkers Bilkår har vid ett antal tillfällen räknat mobiltelefonanvändandet vid bilkörning.
Resultatet ledde till denna artikel som var med i dagens lokaltidning/ar! Bra jobbat alla inblandade.
Och tack Lena Söderblom för en bra sammanfattning. Håll fokus på bilkörningen kära vänner, man
vet aldrig när olyckan är framme.

10 Juni
Våravslutningen tajmades med perfekt försommarväder och en utflykt med Eva och Jans båt M/S
Kroksjön. 14 medlemmar från både Hofors-Storviks och Gävle bilkårer slöt upp för en solig färd över
Edsken och Fullen till Silvhytteå där vi grillade korv och njöt av sommarkvällen. Silvhytteå är det
perfekta picknik-målet särskilt i sällskap med bilkårister! Mycket trivsamt, inga mygg, och bara
solnedgången över sjöarna på hemfärden var i sig värt resan. Bättre än så här blir det inte!

6 Juni
Bilkåren medverkade vid Nationaldagsfirandet i Boulognerskogen i Gävle tillsammans med övriga
frivilligorganisationer, t.ex. FRO, Lottakåren och Sjövärnskåren. Hemvärnets Blåsorkester spelade och
det blev verkligen perfekt nationaldagsstämning! Det är roligt att se att både gamla och nya svenskar
visar sådant engagemang för Sverige och vårt samhälle.

Hemvärnet ställde upp med fordon. Bilden nedan togs när vi just ställt upp oss. Snart fylldes parken
av intresserade vuxna och barn som ställde frågor och ville provsitta fordonen.

16 Maj
Tusen tack till Gävle Bilkår och Toyota i Gävle för en fantastiskt trevlig och intressant
kårafton/kundkväll med information om modern bilteknik samt supergod mat. Nutidens teknik liknar
en science fiktion film om framtiden. Som grädde på moset hann vi se skymten av en björn i
Kungsgården. Summa summarum: Vilken lyckad kväll! Tack alla inblandade!

V.19
Krisberedskapsveckan inföll i år den 6-12 maj. Lena och Rickard har bemannat utställningen på
biblioteket i Hofors 2x3 timmar och även stått på Ica Maxi i Sandviken i lördags under 4 timmar och
informerat om krisberedskap. Lokaltidningen kom och intervjuade dem och skrev ett riktigt bra
reportage! På torsdag eftermiddag var de på EU ( Entré Ungdom / lokala ungdomsgården i Hofors)
och visade film ( San Andreas ) och diskuterade med ungdomar om vad de kan råka få uppleva för
olika situationer vid en kris. Lena och Rickard har också skickat ut underlag så att medlemmarna
själva kunnat vara med att frivilligt öva på att t.ex. leva utan ström/rinnande vatten allt ifrån en
timme till hela veckan.
Med andra ord så har Bilkåren haft ganska fullt upp under Krisberedskapsveckan med att informera
samhället om vad som kan vara bra att ha hemma under en kris och vilka uppgifter samhället då har.
Bra jobbat Lena och Rickard! Vi ser verkligen fram emot nästa krisberedskapsvecka.

Lena på ICA Maxi i Sandviken, Richard ej i bild.

28 Mars
Ikväll har Bilkårens rikstäckande trafikquiz avgjorts. En av årets definitiva höjdpunkter! Självklart var
vi i Hofors-Torsåkers Bilkår med och slogs om vinnartiteln. Vi var ett riktigt taggat startfält. Flitens
lampa lyste och adrenalinet pumpade ända in i mål! Vi var riktigt nöjda och kände rejäl vinstvittring i
år… ända tills vi hade ringt in svaren! Ha, ha. Men vi i Hofors-Torsåkers Bilkår är då bra på en sak, det
är då ett som är säkert, nämligen att gotta oss och att ha trevligt också för den delen!
Tusen tack till alla som var med ikväll. Tack till kluringarna i centralstyrelsen och ett (preliminärt)
stort grattis till Uppsala Bilkår! Ett stort grattis även till våra underbara kompanjoner och grannar
Gävle Bilkår som ligger på en andra plats!

19 Mars
Nu var det dags för ett välbesökt årsmöte. 19 personer infann sig och dagordningen förlöpte
geschwint under mötesordförande Ewas ledning. Anna-Lena valdes om som kårchef på ytterligare två
år och Jesper Björling är ny ledamot i styrelsen.
Anna-Lena överlämnade en 35-årsratt till vardera Berit Söderlund och Ewa Lindell.
Som sista punkt kom en överraskning: Niklas Brodin från Centralstyrelsen delade ut FMK:s
trafiksäkerhetsstipendium på 1500:- till Rickard Arousell som uppskattning för hans insatser inom
trafiksäkerhetsarbetet. Ett välförtjänt grattis, Rickard!
Efter mötet bjöds på mat och lite trafikmärkeslek. När bilkårister träffas så har vi alltid trevligt!

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.

16 Februari
Kåraftonen blev till en dag i skogen med Lenas trafik-quiz, korvgrillning och gemytligt sällskap. Vi var
12 personer plus ett par vovvar som hade trevligt tillsammans.

2 Mars
För andra året i rad hade vi, tillsammans med Gävlekåren, informationsträff på Ockelbo Marknad
med idel glada barn och trevliga människor. Det kan ha berott på det strålande solskenet eller
möjligen på vår bandvagn som var en uppskattad attraktion bland alla åldrar. Från Gävle hade vi
också en PB8 uppställd bredvid Informationstältet. Christian hade monterat upp en display med en
informationsvideo där vilket såg riktigt proffsigt ut. Det är roligt att känna att människor är positiva
till Frivilligkårernas verksamhet och förhoppningsvis har vi några nya medlemmar bland dem som
skrev upp sig. En mycket trevlig dag!

