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

2021: 

 

 

 

  



 

Ett par aktiviteter är inplanerade under hösten: 

 

27 Sep - 3 Oktober  Krisberedskapsveckan 

 

23 Oktober  Bilkårens Trafikdag 

 

För mera information och uppdateringar om aktiviteterna, kolla på vår hemsida 

på http://bilkåren.se 

  

http://bilkåren.se/


31 Juli-1 Augusti  

För tredje gången hölls Bilkårens Sommarträff vid Marma-lägret. Alla var 

lyckliga över att vaccin- och smittoläget gjorde det möjligt att få träffas, med 

iakttagande av corona-restriktioner förstås. Det blev tydligt hur mycket möten 

’i verkligheten’ betyder efter alla distansmöten. Vi hoppas att den positiva 

utvecklingen fortsätter.  Sommarträffen har härmed etablerat sig som en 

uppskattad tradition som hålls vartannat år. Som alltid mycket välorganiserat, i 

kombination med den känsla av avspänd trivsel som alltid infinner sig när 

Bilkårister träffas. Schemat var fyllt av både seriösa och lätt oseriösa aktiviteter 

där femkampen gjorde sitt bästa för att sortera under den sistnämnda 

kategorin. Potatisletning med blindglasögon och handledare var lagom snurrigt 

och de andra grenarna gick i samma anda. 

Bilorienteringen gick på fina småvägar där vi fick träna observations- och 

samarbetsförmågan. Denna tävling vanns f.ö. av ett lag från Hofors-Torsåker 

under lite skumma omständigheter. Det var nämligen Anna-Lena, Nisse och 

Stina som satt i baksätet på PB8:an som bildade ett eget lag och vann tävlingen. 

Tack till Eva, Jan och Raija i framsätet! På söndagen var det både tipspromenad 

och foto-safari samt matchen om bästa bilförare. Stina gjorde en vällovlig insats 

i den sistnämnda tävlingen. 

Tack till kårledningen som organiserade sommarträffen. Det enda man skulle 

kunna klaga på är att den inte hålls varje sommar! 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 

  



15 Juni 

Kårens sommaravslutning i tisdags blev en så fantastiskt trevlig och lyckad kväll. 

Förutom att vi förstås åt en massa gott och sjöng några sånger så blev det en 

kväll i sann bilkårsanda. Vi fick ta del av en massa roliga, tokiga och fina 

bilkårshistorier. Det är så speciellt med Bilkåren. När vi träffas är vi liksom 

tids/ålderslösa, man känner igen sig i andras berättelser. Vi fick kvällen till ära 

ta emot en Bilkårsuniform och en fin klipp-bok med fotografier och artiklar från 

en körning på ett EU-toppmöte i Göteborg 2002. Till kaffet delades det ut en 

massa rattar och förtjänsttecken. Det är så fint att se stoltheten hos 

mottagaren. Det började med 3 rattar för 5 års medlemskap. Sen blev det 

rattar för 10, 40, 50 och 55 år innan vi nådde toppen. Vi nämligen dela ut 2 

rattar för 65 års medlemskap. Helt fantastiskt! Sen var det dags för 

förtjänsttecken. Raija Särkimäki fick i guld för 10 år och Nils Dufva fick dubbelt 

upp i guld, en ratt för 10 år som medlem och förtjänsttecken i guld. Ewa Lindell 

för 17 år och Mariann Olsson fick för 25 år (tillsammans med ratten för 50 år) vi 

fick även chans att fira två av våra tre nyblivna hedersmedlemmar som var 

med, och riktiga glädjespridare under kvällen (båda 90 år ) och slutligen 

uppmärksamma Lena Söderblom som har fått ett trafikstipendium för sina 

fantastiska insatser inom trafikverksamheten i kåren! Ni hör ju att vi hade så 

mycket att fira i tisdags! Med pandemisäker spridning av borden (och 

bordsplacering efter hur vi hunnit vaccinera oss) och myggspiraler under 

borden fick vi en fantastisk kväll. Ett stort grattis till er alla igen! Nu tar vi ett 

litet sommarlov. 

https://www.facebook.com/groups/342049302633415/user/100004326185866/?__cft__%5b0%5d=AZV6Rmp763KHabWGj23VVixfjBn-rmSItrmxukvx-9dXrhM1td1Kdqcvg_bQ4JuwOnaNweIkLbsrLXLY2MH1usHrtncDONDC0yv2jDN-t3IlJr5KeCjOU6nv-q7QAqehsXvetRfNj--9Fb03vC4KoVI7up-KBYzGZ4Ie2VTr4eb9qg7fsRnBxEj7Dx3tV9klgjQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/342049302633415/user/100000180548317/?__cft__%5b0%5d=AZV6Rmp763KHabWGj23VVixfjBn-rmSItrmxukvx-9dXrhM1td1Kdqcvg_bQ4JuwOnaNweIkLbsrLXLY2MH1usHrtncDONDC0yv2jDN-t3IlJr5KeCjOU6nv-q7QAqehsXvetRfNj--9Fb03vC4KoVI7up-KBYzGZ4Ie2VTr4eb9qg7fsRnBxEj7Dx3tV9klgjQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/342049302633415/user/100004611546466/?__cft__%5b0%5d=AZV6Rmp763KHabWGj23VVixfjBn-rmSItrmxukvx-9dXrhM1td1Kdqcvg_bQ4JuwOnaNweIkLbsrLXLY2MH1usHrtncDONDC0yv2jDN-t3IlJr5KeCjOU6nv-q7QAqehsXvetRfNj--9Fb03vC4KoVI7up-KBYzGZ4Ie2VTr4eb9qg7fsRnBxEj7Dx3tV9klgjQ&__tn__=-%5dK-R


 

 



 



 

 

  



14 April 

Vid det konstituerande styrelsemötet beslöts följande uppdragsfördelning: 

 

Kårchef: Rickard Arousell vald till 2022 

Vice kårchef samt Administration: Anna-Lena Holmstrand 

Kassör: Anna-Lena Holmstrand vald till 2022 

Sekreterare:  Vakant 

Utbildning: Militär Eva Johnson (ord.) Stina Dufva (vice) 

Utbildning Civil: Eva Johnson 

Info/rek: Rickard Arousell 

Ungdomsansvarig: Anna-Lena Holmstrand 

ABU:  Jonathan Nilsson 

MPB: Anna-Lena Holmstrand 

Trafik: Raija Särkimäki (utanför styrelsen) 

Totalförsvarsupplysning: Lena Söderblom (utanför styrelsen) samt Rickard A. 

Webansvarig: Nils Dufva 

Postmottagare: Anna-Lena Holmstrand 

Formell lista med telnr. finns på Hofors-Torsåkers websida: 

 https://bilkaren.se/bilkar/hofors-torsaker/ 

 

 

https://bilkaren.se/bilkar/hofors-torsaker/


8 April 

Idag har vi i Hofors-Torsåkers Bilkår haft en rolig och spännande förmiddag. Vi 

var nämligen inbjudna av Entré Ungdom i Hofors, vår lokala fritidsgård som 

även har fritidsverksamhet för mellanstadiebarn. Den här veckan var det 

påsklov så vi fick chansen att komma och ha någon aktivitet med barnen mellan 

9-11. Vilka fantastiska barn, det var så roligt. Lena Söderblom inledde med att 

prata lite eld och grillvett. Vart är det bra och mindre bra att ställa 

engångsgrillen tex. Alla trodde att det skulle vara bra att grilla på stenar och 

klipphällar. De fick i stället lära sig om vad som händer när man eldar och häller 

vatten på sen.. Hur tex skärgården är full av sönderspruckna klipphällar. Vad 

innebär egentligen eldningsförbud? Mycket lärorikt pass. Alla sög åt sig som 

svampar.. Sen var det dags att praktisera temat elda! Självklart var det tändstål 

som gällde. Det dröjde inte länge innan det brann små fina brasor i eldstaden. 

Det belönades med att dom fick grilla marshmallows. Vi fick en riktig 

sommarfeeling där o då i solskenet även fast det var endast några få plusgrader 

ute. Sen var det dags att gå igenom hur man hanterar en kniv på ett säkert sätt. 

Efter det fick alla tälja. Det blev väldigt uppskattat. En rolig frågelek summerade 

dagens kunskaper. Vi var ett väldigt uppskattat besök och barnen frågade ”När 

kommer ni nästa gång?”. Vi känner oss tacksamma att vi fick komma! 

 



 

 



25 Mars    

 

Årets Trafikquiz hölls, såsom nästan allt annat, digitalt. Vi var sexton deltagare 

från Hofors-Torsåkers Bilkår. Totalt deltog 39 kårer över hela Sverige med 

sammanlagt 341 deltagare. Det var riktigt roligt, alla frågor hade trafik- och 

fordonsanknytning men gällde inte trafikregler, om nu någon trodde det, utan 

hamnade i så skilda områden som Battenbergkaka, Anita & Televinken, 

vattenavskiljare och exotiska vägsträckningar. 

Vi kämpade hårt, hade roligt och placerade oss på femte plats med 54 rätt av 

60 möjliga. Grattis till Smålandstenars Bilkår som kom på första plats! 

 

 
  



16 Mars   Årsmöte 
 

Årsmötet blev historiskt genom att vara det första att hållas digitalt, via Teams. 

Mötet lockade 12 deltagare. Dessutom deltog Niklas Brodin från 

Centralstyrelsen. 

Årsmötesförhandlingarna löpte på utan problem. Ylva Andreae och Joel Daniels 

avgår från styrelsen medan Stina Dufva tillträder medelst fyllnadsval. Eva 

Johnsson ställer upp på omval för två år. Ett konstituerande möte kommer att 

hållas i samband med ordinarie styrelsemöte den 14 April. 

Avslutningsvis delade Anna-Lena ut följande årsrattar: Thomas 5 år (2020), 

Nisse 10 år (2021), Raija 25 år (2020), Anna-Lena 30 år (2020), Mariann 50 år 

(2021), Gunnel 65 år (2020) 

Förtjänsttecken: Raija Guld (2020), Nisse Guld (2021), Ewa Lindell Guld med röd 

emalj (2020) 

Mariann Guld med vit emalj (2021) 

Bilkåren kan utse särskilt förtjänstfulla medlemmar till att bli 

hedersmedlemmar. Denna möjlighet har vi utnyttjat till att utse följande tre 

personer till hedersmedlemmar på livstid: 

Gunvor Bergström, 65 år som medlem 

Kerstin Halldén, 63 år som medlem 

Solveig Hellberg, 59 år som medlem 

Gunvor och Kerstin förlänades hedersmedlemskapet i samband med sina 

respektive 90-årsdagar. Om Solveig kan nämnas att hon är tidigare kårchef och 

hon har varit chefsbilkårist på centrala kurser. Vi gratulerar dessa förtjänstfulla 

och trogna medlemmar! 

Niklas började med att gratulera alla jubilarer. Han visade ett bildspel och 

berättade om händelser från 2020 samt tips inför framtiden både med och 

utan corona. 

Tyvärr kunde det inte bli något årsmötesfika, men till nästa år skall alla vara 

vaccinerade! 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 


