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FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN BLEKINGE (FAK-K) 

Adress:  

FAK Blekinge c/o Peter Simonsson 

Hagtornsvägen 3  373 42 Rödeby 

E-post: blekinge@fak.se 

Bankgiro: 628-1208 

Webbsida: http://www.fak.se                                   

2020, ett år fyllt av verksamhet, 
utbildningar, nya medlemmar 

och skarpa uppdrag. 

Vi finns på        som Frivilliga Automobilkåren, följ oss! 

Medlemsavgifter 

Ordinarie medlem: 170 kr 

Ålderspensionär: 120 kr 

Familjemedlem: 80 kr 

Medlemsavgift för 2021 
inbetalas senast  31/1 
2021.  

https://www.facebook.com/FAKRiks
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Kårchefen har ordet 
 Då kan vi snart lägga 2020 till handlingarna, ett mycket ovan-
ligt år som haft stor påverkan på oss alla.  

Trots Coronapandemin så har vi inom FAK och särskilt FAK-
Blekinge fortsatt bedriva vår verksamhet, dock anpassad till 
rådande omständigheter, men vi har inte bara lagt oss ner och 
gett upp.  

På central nivå har vi kunnat genomföra nästan alla planerade centrala utbild-
ningar, endast 3-4 st. mot slutet av året som vi blev tvungna att ställa in p.g.a. 
Corona restriktioner. Drygt 300 personer har genomfört centrala utbildningar 
för Trafikverket, Svenska kraftnät & MTE under året och det är i nivå med 
2019. Verkligen mycket bra av alla inblandade! 

Här i Blekinge testade vi ett nytt grepp för att rekrytera kvinnliga medlemmar, vi 
bjöd in till prova-på-helg endast för kvinnor, något som föll mycket väl ut och 
som du kan läsa mer om här i bladet. 

I samband med rådande pandemin så har vi stöttat både Region Blekinge och 
Karlskrona kommun med bl.a. skyddsmasker , sjukvårdstält & chaufförer, delar 
av detta kan du också läsa mer om här på kommande sidor. 

Tyvärr blev det ingen Sweden Rock Festival i år vilken vi annars skulle deltagit 
i, men jag vill sända ett stort TACK till festivalen som trots det betalade ut för-
eningsstöd till oss för 2020 för det arbete vi skulle ha utfört. Ett välkommet stöd 
till föreningen. Vi håller tummarna att festivalen kommer att kunna genomföras 
igen 2021. 

I enlighet med rekommendationerna från folkhälsomyndigheten så har vi beslu-
tat att i år ställa in vår traditionella årsavslutning i garaget i mellandagarna.  

2021, då är det 50 år sedan Blekingekåren bildades och vi hoppas att kunna 
fira det på något sätt med er medlemmar, men vi har för närvarande tagit paus 
i planeringen tills vi har en bättre översikt av pandemiläget. Vi återkommer  i 
ärendet framöver. 

Jag vill rikta ett mycket stort TACK till min styrelsen för det arbete ni gör och ert 
engagemang i att hålla igång och utveckla verksamheten. Jag vill  också sända 
ett särskilt tack till Christer Dahlberg och Ola Siverman för ert engagemang i 
garageverksamheten. Också ett varmt tack till alla er övriga som är med och 
bidrar på olika sätt till vår verksamhet, tillsammans är vi starka! 

Jonas Bärnheim, ordförande & kårchef  Frivilliga automobilkåren Blekinge 
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Coronabussarna  

Under våren 2020, när Corona pandemin slog till mot Sverige gav Region Blek-
inge ett sjuktransportuppdrag till FAK-Blekinge. Detta uppdrag bestod av att 
transportera misstänkta och bekräftade covid-19-patienter till och från sjukvården 
i Blekinge. FAK-Blekinge bemannade två minibussar med schemalagda chauffö-
rer måndagar-söndagar. 

Regionen angav följande kriterier för transportbehov av misstänkta/
bekräftade covid-19-patienter: 

1.  Alla patienter som behöver ta sig till och från sjukhus, antingen boende eller 
hem, i hela Blekinge. 

2.  Patienter som behöver till och från sjukhus av olika anledningar, i hela Blek-
inge. 

 Patienter från triageringstälten, som ej behöver ambulans, men ändå behöver 
direkt transport till akuten. 

Arbetsmiljö för chaufförerna 

1. Skyddsutbildning av hygiensköterskan på Blekingesjukhuset i Karlskrona 
innan första uppdrag påbörjades. 

2. I minibussarna använde chaufförerna skyddsutrustning i form av munskydd, 
plast-visir, plastförkläde och handsprit. 

3. En plexiglasskiva mellan förarutrymmet och passagerardelen monterades, 
på så vis dela upp kupén. 

4. För att tillförsäkra både chaufförers och patienters säkerhet satte FAK-
Blekinge krav på att patienterna skulle kunna gå in och ut ur minibussen på egen 
hand. 

5. Patienterna fick ta på sig munskydd och använda handsprit innan de satte 
sig i minibussen. 

Efter slutförd transport torkade chauffören av passagerarutrymmet mycket noga 
med tvättsprit. 

 

FAK-Blekinges uppdrag startade 17:e april och avslutades 27:e september 2020. 
Uppdraget var mycket omfattande och innebar totalt 3950 arbetstimmar fördelat 
på 12 chaufförer från FAK-Blekinge. Minibussarna var bemannade mellan 09:00-
21:00 sju dagar i veckan. 

 

Ett stort TACK till alla förare*. Ni har varit ett härligt gäng, vilket har underlättat 
mitt arbete. 

Anders Cedergren, transportledare FAK-Blekinge 

* Christine Hemmingsson Pöllänen, Fredrik Widebrant, Hans Dahlstedt, Johan 

Lindman, Karsten Hanewinkel, Mats Wictor, Ninne Mellblom, Per Tedin, Peter 

Simonsson, Robin Lindman, Susanne Martinsson, Tony Pöllänen  
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I mitten på Maj genom-
förde vi en prova-på-
helg bandvagn för kvin-
nor. Syftet med helgen 
var att locka nya kvinn-
liga medlemmar till vår 
annars ganska så 
mansdominerade verk-
samhet.  

Och intresse fanns det 
verkligen. Vi fick betyd-

ligt fler sökande än vi 
hade platser så vi be-
slöt snabbt att vi skulle arrangera ytterligare en 
prova-på-helg för kvinnor i Augusti. 

Under helgen fick tjejerna en kort översikt kring 
bl.a. terrängkörningslagen och de regler som gäl-
ler för bandvagn. Sedan lades stort fokus på kör-
ning och manövrering i körgårdar framlänges och 
baklänges innan de även fick prova på att ta ut 
bandvagnen i terrängspåren på övningsområdet. 
Detta varvades med praktiska genomgångar av 
verktyg/utrustning som finns med i vagnen samt 
tillsyn före och efter körning. 

Att göra en helg enbart för tjejer var ett uppskattat 
drag visade kursvärderingarna. Helgen gav delta-
garna en chans att prova på bandvagn och då en 
första inblick i FAKs verksamhet och vår roll i den 
civila krisberedskapen. Under de två helger så 
genomförde 10 deltagare aktiviteten och 3 av 
dem har redan tecknat avtal 
med Svenska kraftnät och 
genomfört central grundut-
bildning på bandvagn. 

Jonas Bärnheim 

Fredrik Widebrant 

Magnus Johansson 

Prova-pa -helg fo r kvinnor, en succe !  

Fredrik Widebrant, instruktör på Prova-på-helgen ger 
instruktioner  till deltagarna inför ett övningsmoment. 

Suzanne & Annrika, två av deltagarna från prova-på-
helgen i maj 2020 på sin centrala grundkursutbildning. 

Fredrik instruerar deltagarna på prova-på-helgen i Augusti 2020. 
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Det kom en fråga från några av tjejer-
na som deltagit i våra två prova-på-
helger om det gick att göra en genom-
gång för dem kring hur man praktiskt 
genomför bandbyte på bandvagnen. 
Det var ju något som inte hanns med 
under den komprimerade prova-på-
helgen. 

Klart vi ställer upp och fixar det! Sagt 
och gjort, jag och Fredrik Widebrant 
arrangerade en separat garagekväll 

där Fredrik på ett exemplariskt sätt höll 
i instruktionerna och jag servade med 
arrangemanget runt-i-kring och tjejer-
na fick hugga i med domkrafter, spärr-
nycklar etc. 

Det blev en mycket bra teamövning 
och bandet lyftes både på och av på 
ett bra sätt. När bandet var av så gick Fredrik igenom bandaggregatens upp-
byggnad, spännvagga, smörjpunkter och även bärhjulen kontrollerades. 

En uppmaning till er alla där ute, är det något ni vill att vi gör en genomgång el-
ler repetition på så säg till. Vi löser det mesta. 

Jonas Bärnheim 

Tjejkva ll i garaget med bandbyte 

Håll oss uppdaterade! 

Om du flyttar och byter adress, mobiltelefon-
nummer eller e-postadress. Vänligen meddela 
oss det via e-post till blekinge@fak.se eller 
meddela vår medlemsansvarige  Anders  
Cedergren det via telefon 0722-101 404. 

mailto:blekinge@fak.se?subject=Uppdatering%20av%20kontaktuppgifter%20i%20FAKs%20medlemsregister
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FAK-Blekinge blev under året tilldelade en hjullastare från Försvarsmakten, en 
Lundberg redskapsbärare. FAK erbjöd därför en utbildning i ”Hjullastare-
Godshantering” så att vi på ett säkert sätt ska kunna nyttja vår maskin. Kursen 
organiserades av FAK-Jönköping och hölls på TTC gymnasiet, Åsens körgård, 
utanför Jönköping. En mycket modern anläggning för diverse utbildningar vad 
gäller transport, godshantering och reparation/underhåll. Vi var 10 st deltagare 
på kursen varav 7 st från FAK-Blekinge som under två heldagar fick stifta be-
kantskap med flera olika storlekar och typer av hjullastare. 

Första kursdagen började med en halvdag 
teori, både om maskiner i allmänhet, men 
också om lagar och förordningar vad gäller 
användning av hjullastare. Efter en god lunch 
var det dags för genomgång av lastarna och 
”tillsyn före körning”. Därefter satte vi fart mot 
”övningsområdet”. För några i gänget var 
detta första gången man körde en hjullastare, 
medan andra hade testat körning tidigare. 
Några lastare var utrustade med grusskopor, 
någon med planeringsskopa och vissa med 
gaffelställ, både fasta och med gaffelsprid-
ning. En lastare var utrustad med lyftbom. 
Vissa av maskinerna var från tidigt 80-tal, 
några helt moderna. Detta gjorde att utbildningen blev ännu mer intressant. 

Målet med övningen var att alla skulle få möjlighet att testa alla maskiner. Där-
för hade kursledarna förberett olika körstationer med varierande svårighets-
grad. Första dagen avslutades med en gemensam lunch tillsammans med del-
tagare från andra kurser som samtidigt hölls på TTC. Detta var ett bra initiativ 
som gav upphov till ett trevligt socialt utbyte. 

Dag 2 fortsatte vi körträningen och vi bytte maskiner och uppdrag med 
varandra under hela förmiddagen. Efter en god lunch avslutades kursen med 
en teoretisk genomgång av hur man surrar en hjullastare vid flaktransport.  
 

Hjullastarutbildning 

Marcus Reindal framför en av de stora hjullastarna på 
kursen, en maskin han trivdes toppen med. 
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I år hade vi äskat 
projektmedel för att 
kunna utbilda ett an-
tal förare att framföra 
terränghjuling (ATV), 
detta så att vi på ett 
säkert sätt skulle 
kunna börja använda 
den ATV vi har i före-
ningen och som vi nu 
i år har besiktigat och 
registrerat in . 

Intresseanmälan om 
ATV-utbildningen lades ut på vår hemsida och samtliga som anmälde sitt in-
tresse fick sedan också möjlighet att genomföra utbildningen. 

Utbildningen hölls uppe i Jönköping under ledning av Bill Skoglund, FAK-
Jönköping, ute på Axamo övningsplats. Det var en mycket bra teoretisk och 
praktisk utbildning. Under dagen fick deltagarna öva på olika typer av ATVer, 
från olika tillverkare, både 4- & 6-hjuliga versioner med och utan styrservo. Det 
övades på olika körtekniker i körgårdar och uppbyggda teknikbanor för att se-
nare övergå i terrängslinga i skogen på övningsområdet.  

Efter att alla klarat av samtliga körövningsmoment med godkänt resultat och ge-
nomfört fordonsvård så var det dags för skriftligt teoriprov kring lagar, regler om 
terränghjulingar. Något som alla klarade galant! 

Så efter två utbildningstillfällen så har vi nu 9 stycken nyutbildade förare med 

behörighet att framföra terränghjuling.                                 Jonas Bärnheim 

ATV-utbildning genomfo rd  

 
Därefter lastade vi en av maskinerna på ett maskinflak och fick praktisk träning i 
surrning och förstängning. 

Sammanfattningsvis en bra och trevlig utbildning där vi verkligen fick testa 
många olika maskiner av olika åldrar med olika utrustningsalternativ. Jag är 
övertygad om att vi är klart bättre förare efter kursen än före den. Tack för detta 
FAK-Jönköping och alla som ställde upp! 

Från en nöjd kursdeltagare                                                    Bengt Petersson 
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I slutet av Mars fick Blekingekåren förfrågan 
om vi kunde bistå Region Blekinge med 
några av våra sjukvårdstält. ”Självklart!”, 

svarade vi och under vecka 14 etablerade vi 
tält utanför akutmottagningarna i Karlshamn 
och Karlskrona, samt ett vid vårdcentralen i 
Lyckeby som agerade jourcentral under vå-
ren. 

Vi har sto ttat med sjukva rdsta lt ba de i 
Karlskrona och Karlshamn 
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Vi passade även på att sponsra kaffevagnen med en 
timmes gratis kaffe till vårdpersonalen vid Blekinge-
sjukhuset i Karlskrona. 

 Tältet i Lyckeby var i drift i 2,5 månad och det vid akuten i Karlskrona bruka-
des i närmare 6 månader innan de avvecklades. Tältet i Karlshamn står alltjämt 
kvar på regionens begäran. 

Tälten har varit uppskattade som en snabb och flexibel lösning under den upp-
komna situationen och samtliga tält har utnyttjats flitigt av regionens personal. 

Christer Dahlberg och Mikael Jansson är de två som mestadels hållit ett va-
kande öga på tälten och gjort regelbunden tillsyn av dem. En extra stor eloge 
till båda dessa herrar för deras engagemang! 

                                                      Magnus Johansson 
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Livsviktig utbildning i HLR & AED 

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige 
av hjärtstopp utanför sjukvården. Med rätt 
utbildning och rätt utrustning kan hundratals 
personer räddas tillbaka till ett normalt liv. 
Därför har vi tagit ett initiativ att utbilda våra 
medlemmar i HLR. Under året har vi besökt 
Techmedico i Karlshamn vid två tillfällen. 
Där har vi genomgått utbildning i hjärtlung-
räddning (HLR) och hur man använder en 
hjärtstartare. Dock ställde corona till detta, 
så antal medlemmar fick begränsas, men vi 
räknar med att kunna genomföra detta flera 
gånger i framtiden. 

Dagarna började med en teoretisk genomgång med mycket givande dialog med 
de kunniga instruktörerna. 

En mycket intressant och lärorik del av utbildningen var HLR övningen på de 
uppkopplade HLR-dockorna som möjliggjorde att instruktören kunde ge direkt 
återkoppling till respektive deltagare. Man fick återkoppling om kompressionerna 
var i en bra takt och hur djupa de var och om man släppte upp tillräckligt. Samt 
man fick återkoppling på sina inblåsningar. Mycket värdefullt att få denna typen 
av återkoppling direkt under genomförandet av HLR. 

Utöver HLR och hjärtstartare fick vi även lära och öva oss på hur man utför buk-
tryck (Heimilich manöver) på en person som satt något i halsen.  

Vi tackar Techmedico för givande dagar.                                     Johan Birath 

Bo och Maria i färd att öva hjärt-lung-räddning. 

Suzanne i full färd med att utföra hjärtkompressioner. 
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Halkko rning i Olofstro m 

Lördagen den 10 oktober så var det åter dags att besöka Trafikövningsplatsen 

i Olofström för att öva körning på halt väglag. Dagen genomfördes tillsammans 

med FAK Hässleholm och var uppdelad så att vi hade förmiddagen till vårt för-

fogande och skåningarna fick sitt lystmäte under eftermiddagen. 

Timmarna på banan innehåller givetvis mycket praktiska övningar ute på ba-

nan, till exempel så övar man inbromsning och undanmanövrar av olika slag 

samt omkörning. Det ingår även en del teori samt demonstration av den så 

kallade säkerhetssalen där man bland annat kan testa att ta sig ur en voltad bil 

eller krocka med en krocksläde. 

På det hela taget är det en kul och samti-

digt väldigt nyttig utbildning som fler borde 

ta del av. Man får sig en rejäl tankestäl-

lare när bilen slutar lyda och man bok-

stavligt talat är ute på det hala! 

Ett särskilt tack till Bengt Petersson som 
styrde upp planeringen och genomföran-
det av dagen!  

Magnus Johansson 

Karsten skall strax få prova att krocka i 7 km/h. 
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Transportuppdrag a t fo rsvarsmakten 

Om vi följer kårens verksamhet via vår hemsida eller på annat sätt, kan vi kon-
statera att trots ett år med pandemi, som har förändrat all verksamhet så har vi 
haft en synnerligen omfattande verksamhet. I likhet med tidigare har verksamhet-
en präglats av aktiviteter knutna till våra bandvagnar och därtill hörande aktivite-
ter i garaget. Nytt för i år och då knutet till den olycksaliga pandemin är ju då vår 
utlåning av sjukvårdstält samt även transporter av patienter till provtagning, vilket 
du kan läsa om på annan plats. 

Trots denna mycket annorlunda situation har vi dock även haft en del transporter 
åt Försvarsmakten, om än i begränsad omfattning. Den totala transportsträckan 
detta år har uppgått till 178 mil att jämföras med föregående år då vi körde totalt 
980 mil. Årets transporter har uteslutande varit persontransporter med buss. Den 
totala tiden för uppdragen uppgår till ca 85 timmar. 

Inför kommande år hoppas vi på en återgång till normala förhållanden, vilket bör 
generera transportuppdrag om ca 500 till 600 mil åt Försvarsmakten. Därtill kom-
mer transporter åt frivilligorganisationerna.  

Dessa förväntade uppdrag ställer oss också inför ett stort dilemma. För att kunna 
genomföra desamma krävs som bekant att föraren har militärt förarbevis för det 
aktuella fordonet. Såsom läget är i dag har vi endast 4 medlemmar med giltigt 
förarbevis, vilket ju är alldeles otillräckligt med tanke på uppdragen. För att vi 
skall bli flera som har behörighet att framföra militära lastbilar och bussar krävs 
att vår styrelse återigen trycker på Blekingegruppen om utbildningsplatser, samt 
att denna myndighet äntligen inser att fler behöriga förare är av behovet påkallat. 
Vi hoppas på ökad förståelse för våra behov, så att möjlighet till förnyelse och 
nytagning av förarbevis ges. 

Göran Kullving 

Avtackning av tva  styrelsemedlemmar 

I samband med 2020 års årsmöte som i år 
hölls nere i Hörviken i mitten av mars så 
lämnade Erik Lundgren och Björn-Olof 
Fransson sina uppdrag i styrelsen. Björn-
Olof är en veteran i sammanhanget och 
har ingått i styrelsen i över 20 års tid och 
har också i omgångar varit kårchef. Vi 
tackar Björn-Olof och Erik för sitt engage-
mang i styrelsen och hälsar Karsten 
Hanewinkel och Magnus Johansson väl-
komna in i styrelsen. 

Erik Lundgren, Björn-Olof Fransson avtackas av kårchefen 
Jonas Bärnheim i samband med årsmötet 2020. 
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Torsdagstra ffar i garaget 

Torsdagskvällar har länge varit likställt med garagekvällar, så även detta år. Vi 

har medvetet kört vidare med detta koncept under året eftersom vi trots allt är en 

resurs för kriser i samhället. Det är först nu under sista månaden som vi valt att 

avstå från att ha garaget öppet för att undvika onödig smittspridning. 

Men vad gör vi då i garaget efter klockan 18 en vanlig torsdag? Allt möjligt blir 

nog det enklaste svaret, för det finns knappast två torsdagar som ter sig likadant. 

Ibland har vi planerat eller förberett någon av alla aktiviteter vi haft under året. 

Det handlar givetvis också om att ta hand om våra vagnar eller materiel som an-

vänts vid övning eller insats. Under april och november har vi även erbjudit plats 

för de som vill byta däck på sina egna bilar. 

I början av året så iordningställde vi även en så kallad Trygghetspunkt bestå-

ende av ett sjukvårdstält 4 med 

tillbehör. Denna kan till exempel 

användas av Frivilliga Resursgrup-

pen (FRG) ifall de har behov av 

skydd under någon insats. I sam-

band med detta så genomfördes 

även en övning tillsammans med 

FRG där de fick vara med och resa 

ett sjukvårdstält.  

Men den kanske viktigaste funkt-
ionen som torsdagarna fyller är något så enkelt som gemenskap och samvaro 
med andra inom kåren. Tillsammans har vi kul och gör saker tillsammans. Och 
kanske äter en korv eller två förstås… 

Magnus Johansson 
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KALLELSE 

Härmed kallas du till 

FAK-Blekinge 
ordinarie kårstämma som detta år blir digital 

pga rådande corona situation. 

 

Söndagen den 14 mars 2021 kl. 10.00 
Plats: Digitalt möte via Zoom, inbjudan med möteslänk kommer 
att sändas ut via e-post till medlemmarna när mötet närmar sig.  

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2021-02-01 till 
adress:  

FAK-Blekinge c/o Johan Birath 

Rödebyekvägen 5, 373 43 Rödeby 

eller via e-post: sekreterarefak.k@gmail.com 

 

 Välkomna STYRELSEN 
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Jonas Bärnheim, Kårchef/ordf. 

kcfak.k@gmail.com 

0708-33 12 62 

Rolf Svensson, v. kårchef/v. ordf. 

roffe.kettilstorp@gmail.com  

0708-52 02 40  
Johan Birath, sekreterare 

sekreterarefak.k@gmail.com 

0739-20 08 31 

Peter Simonsson, kassör 

hans.peter.simonsson@gmail.com 

0709-13 69 93 

Peter Garpenbeck, ledamot 

peter@gladjeryd.se 

0708-57 64 88 

Fredrik Widebrant, ledamot 

f.widebrant@gmail.com 

0708-44 85 33 

Nicklas Lundström, ledamot 

nicklas.lundstrom@gmail.com  
0733-61 57 53 

Anders Cedergren, ledamot 

anders.h.cedergren@gmail.com 

0722-10 14 04 

Magnus Johansson, suppleant 

mus.johansson@gmail.com  

0708-33 87 03  

Bengt Petersson, suppleant 

bengt.petersson@sodra.com 

0761-47 67 68  

Karsten Hanewinkel, suppleant 

kfl.hanewinkel@gmail.com  

0708-81 66 27  

David Eriksson, suppleant 

david.uggleboda@gmail.com 

0703-42 70 80  

Styrelsen 2020 

mailto:nicklas.lundstrom@gmail.com
mailto:bengt.petersson@sodra.com
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Till vår årliga höstövningen blev jag 
tillfrågad om att vara övningsledare 

vilket är en både rolig och intressant 
roll att arbeta i.  

Efter en del planering & förberedel-
ser så samlades vi lördagen 24/10 vid 

08.30 och startade med frallefrukost 
och genomgång av mål och syfte 
med dagens övning. Deltagarna 

skulle utmana sig själva, träna på att 
köra i skogen, samverka, leda och hjälpa varandra och ha roligt. Extra roligt att 3 av våra 

nya kvinnliga bandvagnsförare samt 3 gästförare för FAK-Kalmar deltog i höstövningen.  

När jag gått igenom förutsättningarna så lämnade jag, helt oförberett för David Eriksson 
och Peter Garpenbeck, över ansvaret för den operativa övningsledningen till dem. Oför-
beredda grejer är både roligt och lärorikt och de tog sig an uppgiften kanonbra!  

Bandvagnar och kokvagnen kördes i kollon ut till Rosenholm och terrängområdet. Kok-
vagnen etablerades snabbt och civilförsvarsföreningens medlemmar påbörjade lunchför-
beredelserna. Bandvagnsförarna började med konbana framåt och bakåt för att sedan leta 

sig ut i skogen.  

Vi bjöds på varm och mycket god 
lunch och middag under bar himmel, 
tillagad på fältköket av Civilförsvars-

gänget. Ni är kanonbra! Under dagen 
rekade jag och Niklas Lundström nya 
terrängspår och var med och tittade 

till så att saker flöt på som planerat 
samt övervakade  bärgningsmoment i 

terrängen. Tanken var att deltagarna 
skulle få öva rätt mycket ostört från 

inspel och annat under denna övning-
en. Vid ca 19.30, efter någon timmes 

bitvis ganska avancerad terrängkör-
ning, drog hela gänget sig tillbaka 
mot garaget för vård och avslutning.  

Alla var, vad jag vet, mycket nöjda med dagen och tyckte att vi uppfyllt målen och mer 

därtill. Tack till deltagare, funktionärer och övningsledning.                Fredrik Widebrant   

Ho sto vning 2020 

Bandvagnarna uppställda och redo för avfärd mot övningsområdet på 
Rosenholm. 

Lunchpaus under övningen, lunch tillagad av Civilförsvarsförbundet i 
Karlskrona med hjälp av FAK-Blekingens fältköksvagn. Förträffligt 
gott! 

Vi finns på        som Frivilliga Automobilkåren, Följ oss! 

https://www.facebook.com/FAKRiks

