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Nu är det dags att du anmäler dig!! 

 

Vi bjuder in till några viktiga utbildningskvällar med angelägna teman, så vi i FAK Kronoberg på ett 

gemensamt och enkelt sätt kan lösa uppgifter på fältet vid ett ”skarpt läge”. 

 

30/8 = karta och kompass      

14/9 = HLR  

22/9 = prepping  

Vi har här tre datum som vi kommer att ha de första utbildningarna. 

 30/8   kl.18.00 -21.00 kårlokalen i Kvälleberg. Vi bjuder medlemmarna på smörgåstårta. 

Kartkunskap och kompass. Vi har bjudit in en duktig kollega från FAK Blekinge som kommer 

hålla i utbildningen, som också inkluderar bandvagnskompassen. Ta gärna med egen kompass 

om du har. 

 

 14/9   kl.18.00 -21.00 på ”4 krogar” vid Växjösjön. Vi bjuder medlemmarna på middag. 

HLR = utbildning i hjärt- & lungräddning med hjärtstartare m m, Detta är en ”färskvara” som 

du inte kan få repetition i nog många gånger. Med denna kunskap kan du rädda livet på nära 

och kära, och givetvis också alla andra som behöver din hjälp! 

 

22/9   kl.18.00 -21.00 på ”4 krogar” vid Växjösjön. Vi bjuder medlemmarna på middag. 

 Prepping = Vi lär dig mer om hur du klarar dig en längre tid vid störningar som el eller 

vattenavbrott, sommar eller vinter, vad du bör ha hemma i en egen krislåda, hur du på många 

sätt kan klara dig med saker du kanske redan har hemma, men inte tänkt på, eller vad du 

enkelt bör utrusta hemmet med. 

 

Vill du ha mat så kommer du kl: 17.00, sen startar vi utbildningen kl: 18.00 

Menyerna är: Fläskfilé, kycklingfilé, vegetariskt alternativ 

Anmälan till aktivitetskvällarna och vilken mat som önskas gör du senast 5 vardagar före: 

Lars Brohlén Tel: 070 – 666 86 63     mejl: kf.kronoberg.fak@gmail.com 

 

// Finn 

                                   
Kårchef Finn B Thomsen 
Frivilliga Automobilkåren 
FAK Kronoberg 
Tel : 070 - 54 410 91 
kc.kronoberg.fak@gmail.com 
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