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Julhälsning från sekreteraren  
Ännu ett år går mot sitt slut. Förberedel-
serna inför kårstämman börjar och av na-
turliga själ ta fart. Vi kan konstatera att 
2019 inte var lika dramatiskt som 2018 
(tack och lov för detta).  
 
Vi ser att FAK-Skaraborg och FAK-riks är 
inne i en intressant förändringsperiod vil-
ket jag personligen tror är viktig. Mycket 
av förändringarna bygger på det ändrade 
världsläget och att försvarsmakten och det 
civila samhället nu bygger upp sin för-
måga, där lämpliga samarbetsformer med 
frivilligorganisationerna är en viktig del.  
 
Vi ser ett ökat intresse för de aktiviteter 
som arrangeras lokalt, nu senast köra-med-
släp-träningen i Vreten. Stort tack alla del-
tagare och arrangörer, det ger oss som ar-
betar i styrelsen energi när ni medlemmar 
kommer på våra träffar.  
 
Om vi tittar framåt kommer det under 2020 
vara en totalförsvarsövning som både en-
gagerar försvarsmakten och det civila 
samhället. Exakt hur det påverkar oss vet 
vi inte, men på något sätt kommer vi vara 
med.  
Lokalt kommer vi satsa på en längre med-
lemsresa till Karlskrona, denna gång med 
övernattning. Håll ögon och öron öppna 
både på webben, i mailkorgen eller i FAK-
bladet så att ni inte missar någon informat-
ion.  
 
Utöver detta spännande läge fortsätter ge-
nerationsskiftet i vår styrelse vilket jag ser 
mycket positivt på. Vi behöver nya ögon 
och nytt blod för att bygga om en verk-
samhet i förändring.  
Jag kliver därför åt sidan efter ett antal år i 
styrelsen på olika poster. Jag vill därför 
passa på att tacka för alla upplevelser med 
styrelsekollegor och andra medlemmar.  
 
 

Sist men inte minst är det allas vår skyl-
dighet att ta hand om varandra i trafiken. 
Det gör vi enklast genom att hålla oss 
nyktra och utvilade när vi kör bil. Använda 
reflexer och lampa när vi går eller cyklar 
och självklart tar gott om tid när vi ska nå-
gon stans. Vad är fem minuters försening 
jämfört med att inte komma fram alls? 
 
God Jul och Gott Nytt År.  
 
/Karl Öberg  
 

 
 

 
 
Bowling 
Välkomna och spela bowling med oss den 
13/3 kl 18.00 på Ten Lanes sedan är tan-
ken att vi sätter oss och äter en bit mat ef-
teråt. Anmälan till Johan Wästefors tel: 
0730-58 68 85 senast 1/3 
 
Medlemsresa 
Vi planerar att åka på en medlemsresa till 
Karlskrona med omnejd. Planen är att vi 
ska åka i maj och bland annat besöka  
Marin museum. De blir en övernattning. 
Mer information kommer framöver. 
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Kallelse Årsmöte  
FAK – Skaraborg 
Härmed kallas alla medlemmar i FAK-
Skaraborg till årsmöte/kårstämma 
 
Utöver stämmohandlingar kommer vi 
bjuda på mat samt en föredragshållare 
inom vårt intresseområde.  
 
Säg till om ev. kostallergi i anmälan.  
 
När: Onsdag 19/2 2020 kl18.30 
Plats: Södermalms IP Skövde 
Anmälan till: Karl Öberg 0739-916040 e-
post: sekr@fakr.se 

�

 
 
 
Trivseldag med FAK Skaraborg 
 
På lördagsförmiddagen den 16/11 hade 
FAK Skaraborg en trivseldag på Vretens 
IP. Ett 25-tal medlemmar från både den 
egna kåren och övriga frivilligorganisat-
ioner i Skaraborg slöt upp.  
Det bjöds på trivsamt umgänge, grillad 
korv med bröd, kaffe m.m. Dessutom hade 
man möjlighet att prova sina färdigheter i 
körning och backning med personbil och 
kärra. Några av kårens duktiga instruktörer 
hade gjort några olika övningar där man 
kunde prova, och med instruktörernas 
hjälp, utveckla sina färdigheter. Efter da-
gens övningar vad alla överens om att man 
känner sig lite tryggare och säkrare när 
man när ute i trafiken. 
Trots att den blåste snålt och regnet hängde 
i luften var alla nöjda efter dagen. 
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ÄNTLIGEN! Vi har fått jobb! 
FAK-Skaraborg har fått förtroendet att 
stödja Försvarsmakten i deras uppbyggnad 
av så kallade A-platser.  
A-platser är ett begrepp kopplat till om 
försvarsmakten behöver nyttja civila for-
don vid speciella händelser.  
Vårt uppdrag kommer vara att gå igenom 
och dokumentera fordonets status och se-
dan förflytta fordon och fordonsägare.  
 
Vi i styrelsen ser detta som en bra möjlig-
het att upprätthålla kompetens likaså öppna 
en dörr in till försvarsmakten som upp-
dragsgivare.  
 
Därför bjuder vi in våra medlemmar till en 
informationskväll kring uppdraget.  
 
När: Torsdag 23/1 - 2020 kl. 18.30 
Var: Södermalms IP Skövde 
Hur: Representanter från försvarsmakten 
och FAK informerar mer om uppdraget 
och vilken typ av kompetens som efterfrå-
gas. Det bjuds på kaffe och fika/smörgås 
Anmälan: Johan Lindberg på 0703-338823 
eller johanrlindberg@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horssjön. Avancerad Etta 
Så var det dags för Avancerad Etta Band-
vagn i Horssjön – Molkom – 
  
Direkt så träffa vi på en ”Kändis” hemi-
från, Mats Lindberg. ( Instruktör på vår 
Vinterutbildning i Duved). Som hälsa oss 
välkomna till Horssjön, nu instruktör för 
Svenska Kraft nät. 
  
Vi som kom söder ifrån mötte snö och 
snöglopp. 
Nu var vi elva stycken förväntans fulla del-
tagare. 9 stycken av oss har hängt ihop i 
alla 3 delar (Grund, Snö och Avancerad 
1.)  Våra Instruktörer starta upp kursen när 
vi ätit middag, vilka var Birgitta, Rosita 
och Dirk. Vilka var nya för oss som in-
struktörer. 
  
Vi starta upp med lite avrostning i manö-
verbana, som tajtades till undan för undan. 
En lättare terräng slinga hanns också med 
innan det blev kväll. En mycket nyttig 
stund, då det är olika länge sedan vi senast 
körde. 
Snöflingorna var stora och mycket blöta. 
Vi fräschade även upp våra kunskaper med 
bogsering triangeldrag, backning med le-
dare, provade lite lätt med kran och 
vinschning. Forcering av djupa diken med 
uppfyllning och den nog så viktiga upp-
rensningen efteråt i diket. Vi jobbade 
mycket med karta och kompass. En stunds 
teori inomhus – välbehövligt för en hel del 
av oss – och sedan ute i terrängen för att 
orientera lätt och rätt. 
  
Fint varierande terräng, mossar med inslag 
av öppet vatten, olika bredd på diken och 
vattendrag, hyggen med olika stubbhöjder, 
varierande täthet på vegetation och mycket 
nivåskillnader. 
Naturligtvis så ingick även momentet med 
att ta och av på band, med byte av bärhjul 
där så behövdes, tungt arbete som kan ge 
blåmärken och även träningsverk. 
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Vi hade fyra fina dagar varav två med strå-
lande sol och 8-10 minus grader. God mat 
o fin gemenskap, råka på några från krafts 
kursen. Alltid lika roligt att tjöta lite, få lite 
nya ideer och rövar historier. 
Det som saknas och ger lite besvär är ser-
vice och tvättmöjligheter. Annars ett bra 
ställe. 
 
/Michael 
 

 
 
Styrelsen 
Vi är fortfarande någon post kort i styrel-
sen, är du eller vet du någon som är intres-
serad av att utveckla vår verksamhet? Hör i 
så fall av dig till vår valberedning Johan 
Lindberg på 070-333 88 23 el-
ler johanrlindberg@gmail.com 
 
Självklart  
Hör du av dig till oss om du byter adress, 
mail eller telefonnummer. Denna ändring 
ska göras till webmaster@fakr.se eller via 
telefon till 072-371 81 26.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


