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FAK i lokaltidningen

Bonnapulling i Tibro

Under sommaren syntes fyra personer från
FAK-Skaraborg i Skövde Nyheter, SkLT
och Västgöta-Bladet i ett repotage kopplat
till det var ett år sedan flera medlemmar
från bland annat Skaraborg jobbade sig vid
de olika skogsbrandsinsatserna runt om i
Sverige.

Vi var åter på traktorpullingen på motorstadion i Tibro och visade upp vår verksamhet. Vi vill väcka ett intresse för FAK
o krisberedskap hos lite nytt folk. Vi hade
med oss banderoller o broschyrer att visa o
dela ut. Dessutom hade vi 1 bandvagn o 1
flakväxlare som vi lånat av Jönköpingsgänget. Stort tack till dem. Ganska stort
intresse från besökarna men vi får se om
det blir några nya medlemmar av det. Ett
stort tack till gänget som råddade detta.
Mats o Karl som hämtade o Öjvind, Peter
som lämnade tillbaka grejorna i Jönköping
+ alla som var med i Tibro ingen nämnd
ingen glömd.

Vi har bara fått positiva reaktioner kring
vår medverkan. I och med detta har vi
synts till i större delen av Skaraborg i ett
positivt sammanhang.

Höstträning
16/11 bjuder vi in till avrostning gällande
körning med personbil och släp.
Vi kommer ha ett par stationer där vi får
träna på olika moment kring att köra med
personbil och släp.
Lagom till vintern kommer vi också gå
igenom lite hur vi kan rusta oss hemma
inför en snöstorm med strömavbrott som
följd.
Mer info ju närmare vi kommer. Boka upp
datumet redan nu.
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Påminnelse 50 års jubileum
Missa inte att anmäla er till vårt jubileum
den 5/10 klockan 18.
Mat, musik och trevligt folk lovar vi att stå
för. Lever ni i tvåsamhet så passa på att
göra din andra hälft till medlem och bjud
med hon/han ut.
Anmälan ska göras till Johan Lindberg
senast 20/9 på 070-333 88 23 eller johanrlindberg@gmail.com
Varmt välkommen till en fantastisk fest

Trivselfiske
En försommarkväll i juni samlades ett härligt gäng glada FAK:are vid Hållsdammen
på Billingehus. Målet för kvällen var att ha
en trevlig trivselkväll med fiske och korvgrillning. Det var inte så många fiskare på
plats denna kväll, men det fanns gott om
hungriga magar, så grillmästaren hade fullt
upp med att rulla korvarna på grillen.
Lite information om kommande aktiviteter
och lite allmänt ”skitsnack” var det givetvis också.
Tack för en trevlig kväll och en bra start på
sommaren.

Påminnelse
uppbyggnad totalförsvaret
Missa inte heller att redan lördagen efter
(den 12/10) så välkomnar vi alla medlemmar att följa med till Borås. Där kommer
vi tillsammans med tre andra kårer att mötas för att prata om uppbyggnaden av totalförsvaret. Samt vad vi kan och vill bidra
med.
Resa och mat står FAK för.
Anmälan till Johan Lindberg senast 20/9
på 070-333 88 23 eller johanrlindberg@gmail.com
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Medlemsresa 2020
Normalt sett brukar vi ha medlemsresa under höst-vinter. Nu flyttar vi den till våren,
orsaken är att vi förbereder en längre resa
till Karlskrona där vi bland annat ska besöka våra FAK-kollegor som jobbat med
gränslös samverkan tillsammans med
andra organisationer. Utöver det finns det
en del historiska försvarsanläggningar och
Marinmuseum
Mer info kommer senare.

Rep. kurs bandvagn
En tidig fredagsmorgon började en resa
upp till Horssjön, strax norr o Molkom.
Det var en regnig resa där man funderade
på hur denna helg skulle arta sig, men det
visades sig strax att helgens väder skulle
blir fantastisk. Vi var en liten men brokig
skara kursdeltagare som samlades för repetitionsutbildning, något som varje avtalsbunden förare skall göra vartannat år.
Övningsfältet vid Horssjön är en ganska ny
bekantskap för oss bandvagnsförare och
terrängen är i princip orörd i alla fall när
det gäller bandvagnsspår vilket i sig ger
fantastiska möjligheter i att öva mer autentiskt i framförallt orientering.
Fredagen bjöd på uppfräschning av teori,
översyn av vagnar, band och bärhjulsbyte,
en uppvärmnings övning i form av en kon
bana på kör plan samt en mindre terrängslinga samt transport av skadad på bår.

På lördagen blev det full fart på terrängkörningen. Många av uppgifterna handlade
om att ta sig till en given punkt ute i terrängen och kunna hitta en lämplig väg dit,
här var den ”orörda” terrängen en kul utmaning som också gjorde det hela närmare
något som skulle kunna vara ett skarpt
uppdrag.
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Styrelsen
Vi är fortfarande någon post kort i styrelsen, är du eller vet du någon som är intresserad av att utveckla vår verksamhet? Hör i
så fall av dig till vår valberedning Johan
Lindberg på 070-333 88 23 eller johanrlindberg@gmail.com

Självklart

Då återstod söndagen med några timmar
terrängkörning samt vård. Terrängkörningen bestod av lite av en följa John övning,
där varje vagn fått i uppdrag dagen innan
att reka en väg genom terrängen vilken
skulle kunna trafikeras flitigt, kul övning.
Sedan återstod då vården vilken gick väldigt smidigt när vädret var med oss.

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.

Tack Stefan och Mats för en väl genomförd kurs!
Text och bild av Erik Johansson
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