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Kårchefen har ordet 
Här kommer årets sista blad från en sty-
relse som inte träffas lika ofta fysiskt som 
tidigare år utan vi har kört mötena på zoom 
alltså digitalt. Detta har funkat jättebra tack 
vare vår duktige sekreterare Martin som 
har hållit i tekniken, tur att inte underteck-
nad gjort detta då hade det gått åt skogen 
totalt.  
Hoppas vi kan fira jul och nyår med våra 
nära o kära detta underliga år. Det har ju 
inte varit ett år med mycket aktiviteter för 
vi har ju fått ställa in mycket av det vi 
skulle gjort. Men vi hoppas att vi kan ta 
igen det under nästa år och att pandemin 
släpper lite av sitt grepp på oss så vi kan 
börja umgås igen.  
FAK Skaraborg kommer antagligen växa 
lite i storlek då vi antagligen kommer att ta 
över medlemmar från Norra Älvsborg som 
ej får ihop en fungerande styrelse o verk-
samhet. Hur o när är i skrivande stund ej 
klart.  
Vi kan dock kolla tillbaka på 2020 och se 
att vi har lyckats hålla skuta rullande o 
igång flera nya medlemmar som vi har 
skickat på kurs o några som väntar. Vi 
hade även en träff i Klagstorp då vi gril-
lade och körde drönare med nästan 25 
medlemmar. Även en träff i Hällum på 
Vara slätten med 20 -25st, jättekul att ni 
kommer när vi ordnar grejor. Rikskårsche-
fen Curt- Ove var med i Klagstorp o var 
mäkta imponerad.  
Gå gärna in på FAKS hemsida o kolla på 
aktuella kurser o annat nyttigt. Vi kommer 
att skicka med kontonummer för medlems-
avgiften i detta blad och hoppas ni sänder 
in 200 kr på detta när ni betalar era räk-
ningar.  
Vi kommer att ha vår årstämma i mitten på 
februari som vanlig, se nedan.  
Till er alla från oss alla i styrelsen en god 
jul och gott nytt år.  
 
Med vänliga hälsningar Mats Lindberg 
 

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA        
Kallelse till årstämma för FAK Skaraborg 
den 17/ 2 -21 kl. 18.00.  
Plats: Södermalms Idrottsplats Skövde. 
Motioner ska vara oss tillhanda 6 veckor 
innan 17/2. Vi bjuderpå mat o kaffe. 
Anmälan senats 10/2 till Mats Lindberg  
070-226 23 70 eller mejl 
mats.varsas@gmail.com. Pga pandemin 
kan det bli digitalt men då återkopplar vi 
till de som anmällt sig.   
 
Medlemsavgift 
Då var det dags att betala medlemsavgiften 
igen 200 kr på 
kontonummer 431531-3 helst så snabbt 
som möjlig men senast 
31/1-21. Glöm ej att märka med namn så 
vi vet vem som betalt.  
 
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 
 
 
Rep. utbildning lastbil 
Under en helg i oktober var jag på repetit-
ionsutbildning på lastbil med släp.  
Kursen startade på Moliden som är FAK-
Jönköpings anläggning strax söder om 
Jönköping. Vi var ett 10-tal FAK-are och 
Bilkårister med MTE-avtal från olika delar 
av ladet som samlats för att öva och uppda-
tera oss.  
Lördagen började med en genomgång av 
kommunikation med hjälp av radiosyste-
met RAKEL som är det radiosystem som 
används av blåljusorganisationer och är det 
systemet som vi kommer att använda vid 
ett skarpt läge. Övningen fortsatte med ge-
nomgång och upplastning av fordon. När 
detta var klart tog vi oss med hjälp av 
”karta och kompass” via mindre vägar till 
Skillingaryd och militärens övningsområde 
där. Efter att middag intagits på Järnvägs-
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hotellet och mörkret började smyga sig på 
kopplades släpvagnarna av och ytterligare 
en övning vidtog. Denna gång skulle vi 
orientera oss på övningsfältet i mörker och 
ute i skogen ställa av och plocka upp flak 
efter ordergivning via RAKEL. 
Efter övernattning i militärlogement vidtog 
övningar med rangering av flak och back-
ningsövningar på körplan innan vi via 
mindre vägar tog oss tillbaka till Jönköping 
och Moliden för att avsluta. 
Alltid trevligt att komma ut och träffa 
människor från olika delar av landet som 
man delar ett intresse med. 
 
Vid tangentbordet 
 
Peter Dahlström 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 


