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Tillsammans blir 
vi allt starkare

Ledaren Malin Dreifaldt
Riksbilkårchef

Under april besökte jag den GU-F 
(Grundutbildning för frivilliga i För-
svarsmakten) som Bilkåren ansvarar 
för. De 30 eleverna hade fullt upp med 
sjukvård under dagen. Det har även 
gått att följa kursen via vår Facebook-
grupp. Att genomföra en GU-F är både 
roligt och jobbigt. För många är det 
första gången de kommer i kontakt 
med soldatlivet och allt vad det inne-
bär. Som fordonsförare i Försvarsmak-
ten är du idag även soldat vilket ställer 
stora krav på både mental och fysisk 
styrka. Du ska kunna hantera både ditt 
vapen och ditt fordon med säkerhet. 
Om du som läser detta funderar på att 
skriva ett frivilligavtal med Hemvärnet 
så rekommenderar jag att du går in och 
läser på om GU-F. 

Information om kursen finns bl.a. 
på www.frivilligutbildning.se

Jag har också besökt vår lastbils-
kurs i Skövde. Just lastbilskursen 
väcker många minnen hos mig (även 
om det snart är 20 år sedan jag själv 
gjorde min lastbilsutbildning). Elever-
na var precis i början av utbildningen 
och hade hunnit med något enstaka 
körgårdspass. 

Under april genomfördes även 

T i d n i n g  f ö r  B i l k å r e n

Det här numret ägnar vi åt trafik och information/rekrytering. 
Under våren har de första två delsträckorna av ”Spelet om trafiken” 
genomförts i kårer runt om i landet. Den 31/3 genomfördes ett 
Trafikquiz med kluriga frågor där nästan 300 medlemmar deltog. 
I tidningen hittar du också mer information om höstens riksstämma i 
Falun. Jag hoppas vi träffas där!
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Till dig som vill annonsera 
i Bilkåristen!
Bokning: Leif Dylicki, Ågrens huset, 
Bjästa, tel. 0660-29 99 58.
E-post: leif.dylicki@agrenshuset.se
Priser: helsida 9.900:-, halvsida 
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Bilkåristen är ej momspliktig
Välkommen med din annons!

Omslagsfoto, övre bilden: Nisse 
Dufva, nedre bilden: Bilkåren.
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Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

kår chefskonferensen och under maj 
genomfördes en helg för nya styrelse-
funktionärer. 

I slutet av maj deltog Bilkåren även 
vid Försvarsmaktens veterandag. Den 
29/5 varje år hedrar vi dem som tidi-
gare tjänstgjort inom Försvarsmakten. 

När det gäller vår rekrytering så 
följer vi i stort sett den plan vi tidigare 
gjort. Nu gäller det att vi håller i under 
sommaren så att vi även efter somma-
ren kan se att antalet medlemmar ökat!

Några utmaningar som vi har fram-
över är att fylla våra utbildningsplat-
ser. Detta gäller både civilt och mili-
tärt. Rekryteringen gick mycket bra 
under 2015. Nu måste vi hjälpa dem 
som vill påbörja sin utbildning med 
sikte att bli en resurs inom Försvars-
makten eller den civila krisberedska-
pen. Ni kårfunktionärer har ett viktigt 
uppdrag att hjälpa till med anmäl-
ningsprocessen så att handläggningen 
sker inom rimlig tid.

En annan utmaning är att rekrytera 
fler tjejer till våra utbildningar. För 
att på ett så bra sätt som möjligt vara 
en resurs behöver Bilkåren både killar 
och tjejer på alla befattningar. I dags-
läget är majoriteten som går Bilkårens 
utbildningar killar. Det är fantastiskt 
roligt att killar så snabbt kommit in i 
organisationen. (Det är ju faktiskt bara 
7 år sedan Bilkåren gick från att vara 
organisation bara för kvinnor.) Vi ska 
fortsätta rekrytera killar! Men vi behö-
ver rekrytera fler tjejer!
Jag, Centralstyrelsen och kansliet 
önskar alla en riktigt härlig sommar!

        @MalinDreifaldt        @MalinDreifaldt
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2016 års TEMA-nummer 

Bilkåristen utkommer med 4 nummer under 2016 och dessa nummer kommer var 
och ett ha ett tema. 
Nr 1  Tema: Civila uppdrag och engagemang
Nr 2  Tema: Trafik och  Info / rekrytering
Nr 3  Tema: Riksstämma (17-18 sept) / Värdegrund
Nr 4  Tema: Verksamhet 2017 / Totalförsvar
 
Det går bra att få extra exemplar av 
Bilkåristen för t ex olika rekryterings- och 
informationssatsningar. Om du vet att ni 
planerar en större satsning och behöver extra 
nummer av Bilkåristen så beställ i god tid, 
maila: elisabeth.petersson@bilkaren.se 
Beställer du innan respektive nummer går i 
tryck så kan du få det antal som du behöver, 
i annat fall så har vi bara en begränsad 
överupplaga.

Utgivningsplan 2016
Nummer 3 
Manusstopp 7 september
Hos medlem 7 oktober

Nummer 4 
Manusstopp 16 november
Hos medlem 16 december

När du skickar in  
till Bilkåristen
Tack för alla bidrag ni skickar in 
till Bilkåristen – det är ni som 
gör att tidningen blir aktuell, 
levande och intressant.
När du fotograferar, tänk på att ställa 
in kameran på så hög kvalitet och så 
stor bild som möjligt om det går. Om 
det finns en inbyggd blixt så använd 
den, framför allt om du fotograferar 
inomhus eller i motljus.

Vi får ofta in bilder som är fotogra-
ferade med t ex en iPhone eller annan 
modern mobil och det är inga som 
helst problem. Resultatet blir oftast 
mycket bra.

Bifoga utförliga bildtexter och 
glöm inte att ange vem som är foto-
graf.

När det är människor med i bild så 
förutsätter vi att du har deras medgi-
vande att bilden får publiceras i Bilkå-
risten och i andra sammanhang i Bil-
kårens arbete. Bilder kommer aldrig 
att lämnas ut till annan organisation 
utan fotografens medgivande.

Vi förbehåller oss rätten att korta i 
inskickat material.

Skicka in text som vanligt doku-
ment .doc eller .docx och bifoga bil-
derna separat som jpg. Dela upp i fle-
ra mejl om bilderna är stora (tunga).

Skicka ditt material till 
bilkaristen@bilkaren.se

Skriv om Ditt Bilkårsliv, ta många 
bilder och skicka till Bilkåristen!

Manusstopp till Bilkåristen nr 3 2016  
är 7 september. Snälla håll tiden.

Sören Lund

EFTERLYSNING!
Vi söker dig som vill hjälpa till som 

fordonsinstruktör på våra civila kurser.
Du har ”tungt” körkort (C/D/CE) och erfarenhet från fordonsutbildning,  

t ex på något av dessa sätt:

- Civil trafiklärare 
- Jobbat på fordonsgymnasium

- Varit instruktör i andra organisationer, tex FAK
- Har varit motorinstruktör i Försvarsmakten tidigare

Passar du in på detta och tycker det skulle vara kul att jobba med Bilkårens kurser så hör av dig!
Skicka ett mail till inger.karlsson@bilkaren.se och berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Lördagen den 27/8 kommer vi att genomföra en träff och ge lite mera kött på benen för dem 
som anmäler sig.

Inne
• Lastsäkra rätt, tänk på inga lösa föremål inne i bilen
• Tänk på att säkra dina husdjur
• Använd bilbältet
• Använd mobilen med sunt förnuft

Ute
•  Minsta mönsterdjup 1,6 mm, ta reda på vilket lufttryck som ska vara i dina däck
• Kontrollera belysningen – att den fungerar
• Efterdra hjulbultarna efter hjulbytet
• Lasta inte för mycket i takboxen, ta reda på hur mycket du får lasta

”Semesterrigga” bilen inför sommaren

Tänk 4 Inne – 4 Ute 

Välkommen till 
Riksstämman 

2016 
i Falun

Riksstämman hålls 
den 17 och 18 

september.  
Alla handlingar inför 
stämman finns på 

bilkaren.se

Läs mer om stämman 
på sidan 10

Bilkåren växer!
En ny bilkår har bildats:

Skellefteå Bilkår
Välkommen i gemenskapen.
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Succé med Trafik-Quiz!
Trafik-Quizet var finalen på 
delsträcka 1 i vår trafiksatsning 
”Spelet om trafiken” som pågår 
hela 2016.

Man kan inte beskriva vårt allra för-
sta trafik-quiz i Bilkåren som annat än 
succé. Det blev till slut 33 kårer som 
deltog och de samlade tillsammans 
297 deltagare. De flesta var överens 
om att det var en intensiv tävlingstim-
me för att lösa de 20 uppgifterna med 
tre delfrågor på varje. Alla uppgifter 
hade anknytning till trafik och fordon, 
en del mer långsökta än andra.

Vissa uppgifter skapade mer huvud-
bry än andra. En som visade sig vara 
klurig var den om Bilkårens trafiksä-
kerhetsarbete förr. En fråga handlade 
om att pricka årtalet på när SKBR 
sände en anhållan till NTF om ”att 
SKBR borde få en egen representation 
därstädes”. Senare samma år, på hös-

ten invaldes Irma Ulrich från Stock-
holm i NTFs styrelse. Det rätta svaret 
var 1958.

En annan uppgift som skapade 
huvudbry var den om Fru Andersson 
och Fru Johansson som körde bil med 
olika hastighet från varsitt håll och där 
man skulle räkna ut när de möttes. En 
klassisk tankenöt som krävde lite kun-
skaper i att sätta upp en ekvation och 
kunna förhållandet mellan hastighet, 
tid och sträcka. Klockan 11.57 möts 
de kan vi avslöja.

Alla frågor och de rätta svaren lig-
ger på vårt intranät, där alla kårers tra-
fikansvariga har tillgång, så det är bara 
att gå in och hämta dem. Och de kårer 
som inte var med kan ju göra en egen 
kåraktivitet och använda frågorna.

På tävlingskvällen ringde alla lag in 
sina svar och fick en preliminär poäng 
och efter det har man skickat in sva-
ren och det har sluträttats. Det blev 
små justeringar, men toppen ändrades 

inte från den preliminära listan. Ingen 
kår lyckades pricka in alla rätt, men 
tre kårer fick imponerande 56 poäng 
och kom därmed på delad förstaplats. 
Bland dessa tre lottades vinsten ut och 
det skedde på kårchefskonferensen i 
april. Det blev Hofors-Torsåkers Bil-
kår som drog vinstlotten och fick ta 
emot hyllningarna. Priset var ett pre-
sentkort att använda till en kåraktivi-
tet för att prova ecodriving. Alla del-
tagande kårer har uppmärksammats 
med diplom.

Det har varit idel lovord över akti-
viteten och många har uttalat en stark 
önskan att det ska bli årligen återkom-
mande, så det får vi satsa på! Tack alla 
som ställde upp och kämpade väl!

Trafik-Quizet var ju finalen på för-
sta delsträckan i ”Spelet om trafiken” 
och vi hoppas att ni nu fått upp ångan 
och inspirationen så att ni fortsätter 
med de delsträckor som följer.

Eva Blomqvist

Det slutgiltiga resultatet  
på Trafik-Quizet
Plac. Kår Slutpoäng
1 Hofors-Torsåkers Bilkår 56
1 Smålandsstenars Bilkår 56
1 Kronobergs Bilkår 56
4 Stockholms Bilkår 53
4 Skaraborgs Bilkår 53
6 Enköpings Bilkår 51
6 Umeå Bilkår 51
8 Märsta Sigtuna Bilkår 50
8 Göteborg- och Bohusläns Bilkår 50
8 Ystads Bilkår 50
8 Bergslagens Bilkår 50
8 Karlstads Bilkår 50
13 Alingsås Bilkår 49
13 Storumans Bilkår 49
13 Höglandets Bilkår 49
13 ÄngelholmS Bilkår 49
13 Östgöta Bilkår 49
13 Hässleholm Perstorps Bilkår 49
13 Borås Bilkår 49
20 Ström Hammerdals Bilkår 48
21 Kalmar Södra Bilkår 47
22 Hallands Bilkår 46
22 Piteå Bilkår 46
22 Kristianstads Bilkår 46
25 Jönköping-Huskvarna Bilkår 45
26 Hälsinglands Bilkår 44
27 Åstorp-Klippans Bilkår 43
28 Malmö Bilkår 42
28 Västerviks Bilkår 42
28 Mellersta Mälardalens Bilkår 42
31 Västra Mälardalens Bilkår 40
32 Ravlunda-Simrishamns Bilkår 35
33 Örebro Bilkår 34

Trafik-Quize segrare. Skaraborg

MärstaSigtuna

HoforsTorsåker
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Spelet om Trafiken 
pågår i Hofors
Hofors-Torsåkerskåren har som en del av 
Bilkårens trafiksäkerhetssatsning ’Spelet 
om trafiken’ under vintern drivit flera 
aktiviteter i syfte att höja trafikkunskaper 
och trafikmedvetande hos medlemmarna. 
Dessutom har det blivit en hel del trevlig 
gemenskap på köpet.

En del av verksamheten har bestått i en studiecirkel i kör-
kortsteori som kallats ’Trafiken idag’. Fjorton deltagare har 
träffats fyra gånger och lärt sig, eller repeterat, B-kortsteorin. 

Därtill har hållits en trafikorientering runt kommunen 
där deltagarna fick till uppgift att färdas kortast möjliga rutt 
mellan ett antal kontrollpunkter. Vid kontrollpunkterna 
fanns kluriga trafikfrågor som skulle besvaras. Det är inte så 
enkelt som man kan tro att optimera sin färdväg i stadsmiljö.

Den riksomfattande Trafik-Quiz:en lockade många ivriga 
deltagare i Hofors-Torsåker och resultatet blev över förvän-
tan; en delad förstaplats där lotten var till Hofors fördel vil-
ket resulterade i ett bidrag till en kårafton om eco-driving!

Kårmedlemmarna har också haft till uppgift att obser-
vera trafikmiljön i Hofors-Torsåkers kommun och samla 
synpunkter på riskfaktorer samt arbeta fram 
förslag på förbättringar. Därefter bjöds Hå-
kan Eck, service- och strategichef vid Hofors 
Kommun in till en kårafton för att informera 
om kommunens trafiksäkerhetsarbete samt 
för att ta emot och besvara bilkåristernas 
förslag och frågor. Deltagarna fick bl.a. ta 
del av planerna för ombyggnad av Europa-
väg 16 genom centrala Hofors, planen för ny 
infart till Ovako samt för ombyggnaden av 
området framför järnvägsstationen. Denna 
träff utvecklades till en intressant diskussion 
om trafikfrågor som visade att kommunens 
tjänstemän både är kunniga samt intresse-
rade av vad vanliga medborgare anser. Dess-
utom deltog vid kåraftonen en journalist från 
lokaltidningen och gjorde ett reportage om 
vårt trafiksäkerhetsarbete.

En annan aktivitet har varit att vid fyra 
tillfällen under två veckor räkna hur många 
bilförare som använder mobiltelefonen vid 
högtrafik i besvärlig trafikmiljö som vid ar-
betsplatser och skolor. Två mättillfällen åter-
står under v.19 och då kommer en journalist 
från Gästriklands Tidning att närvara för att 
förhoppningsvis hjälpa oss att påverka all-
mänheten till ett mer trafiksäkert beteende.

Sammantaget har det centrala initiativet 
resulterat i flera engagerande och lärorika 
kåraktiviteter och möjligen har det bidragit 
något till att öka trafiksäkerheten i Hofors 
Kommun.

Trafikansvarige Håkan Eck vid Hofors kommun presenterar planen för 
ny genomfart på E16 genom Hofors vid den lokala kåraftonen. 
Foto: Nils Dufva

Vinnare och arrangörer i Trafikorienteringen i Hofors. Fr.v. Anna-Lena Holmstrand, Raija 
Särkimäki, Barbro Lindkvist och Nils Dufva. Foto: Eva Johnson

Text: Nisse Dufva
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– Hej vem är det jag pratar med? 
– Lena Söderblom sekreterare i Ho-
fors-Torsåkers Bilkår. 

– Ni har ju sökt bidrag till rekrytering 
för första halvåret av 2016. Har ni ge-
nomfört någon aktivitet än?
– Ja det har vi. I samband med Va-
saloppet är våran kommun med på 
någonting som heter ”Första blåbärs-
stoppet” och är tänkt som en naturlig 
rastplats för alla som passerar Hofors 
på sin resa till Vasaloppet. Det är en 
aktivitetsdag lördagen samma helg 
som det stora loppet går på söndagen. 
Här finns det massor av aktiviteter i 
form av bla ett skidlopp för barn, utan 
tidtagning, åka skoter, äta kolbullar, 
dricka blåbärssoppa och inte minst 
få åka bandvagn. Vi står för den sista 
aktiviteten. När de små och stora bar-
nen åker passar vi på att informera om 

Bilkåren i stort och även att vi finns 
på orten. Det är otroligt poppis att åka 
bandvagn, det största problemet är att 
få dem att kliva ur. Det skapar en lugn 
stund att prata och fiska fram de som 
är intresserade av oss. 

– Skall ni göra några flera aktiviteter? 
– Ja här under våren är tre ytterligare 
tillfällen vi passar på att deltaga på. 
En är en utställning av muskel- och ut-
ställningsbilar i en arena. Lämpligt nog 
heter den just Arena Wheels och den är 
i Sandviken. Dit lånar vi en bandvagn 
men konstigt nog har vi aldrig vunnit 
något pris på den ;-) Fast den väcker 
uppmärksamhet och ger oss många 
intressanta möten med människor. 
Sedan är vi med på en cruising, också 
den i Sandviken, där vi skjutsar folk 
i både bandvagn och terrängbil. Även 
här känner vi oss hemma och riktar oss 

till en intresserad publik. Sedan har vi 
en marknad i Hofors där vi samarbe-
tar med andra föreningar och skjut-
sar folk mellan aktiviteter i terrängbil 
samt även bjuder på en uppskattad 
terrängtur med bandvagn. Att visa 
upp oss på Bessemer festen ger oss en 
fast förankring i våran hemkommun 
samtidigt som våra förare får lite extra 
tid bakom ratten. Vi noterar även alla 
intresserade och hör av oss till dem och 
bjuder in dem till en rekrytering/infor-
mationsträff.

– Lycka till med era framtida arrang-
emang! 
– Tack så mycket. Måste även passa på 
att tacka kansliet och CS som ger oss 
ett trevligt och bra material att dela ut. 
Samt att vi även kan söka bidrag för att 
kunna genomföra allting. 

Intervju med två Bilkårister 
från Hofors-Torsåker
Intervjuoffer: Lena Söderblom och Nils Dufva

Lokala motorevenemang som Arena 
Wheels på Göransson Arena i Sandviken 
är idealisk miljö för att synas och värva nya 
medlemmar. Barbro Eriksson informerar 
och Johanna Eriksson antecknar namn på 
intresserade som skall kontaktas senare.
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– Hej på Dig då Nisse, vem är Du?
– Nils Dufva Webredaktör Hofors-
Torsåkers Bilkår.

– Hur rekryterar man effektivt?
– Bilkåren har ju en fantastisk verk-
samhet med stora möjligheter till vida-
reutveckling och utbildning. Men hur 
gör vi så att andra får upp ögonen för 
oss och vill bli medlemmar?

Rekryteringsarbete kan ju ske på 
två, delvis samverkande sätt. Dels ge-
nom brett informationsarbete som kan 
bestå i att synas på stan vid evenemang 
och mässor. Dels genom personliga 
kontakter typ ’värva en kompis’. Alla 
medlemmar kan ta tillfället att prata 
för vår verksamhet och ha några bro-
schyrer i fickan. Det kan ske spontant 
på jobbet, på festen eller med gran-
narna.

Viktigast är förstås att föra fram 
alla  fördelar med att gå med. Dels att 
det finns resurser i form av kurser och 
aktiviteter på riksplanet men också att 
vi har givande och trivsamma aktivite-
ter lokalt. Det måste finnas lokala akti-
viteter att delta i, särskilt för de yngre, 
annars kan klivet kännas för stort att 
bege sig långt bort på sin första kurs. 
Grunden till gemenskapen byggs upp 
med lite ’nybörjarpeppning’ under de 
lokala aktiviteterna.

– På vilket vis har Ni arbetat i Din Bil-
kår? 
– Hofors-Torsåker har arbetat aktivt 
med medlemsvärvning under senare år 
och lyckats ganska bra med att locka 
nya medlemmar.

Det är av stor betydelse att vi visar 
att vi finns och verkar bland män-
niskor där det händer. Därför brukar 
vi i Hofors-Torsåkers Bilkår medverka 
vid lokala arrangemang som när det 
är Cruising i Sandviken, Arena Wheels 

bilutställning på Göransson 
Arena, ’Blåbärsstoppet’ och Bes-
semerfesten i Hofors, Torsåkers 
Bygdemarknad på hösten o.s.v. 
Vi brukar ha ett informations-
bord med broschyrer, ev. en go-
disskål, Bilkårens informations-
skärmar, beachflaggor, allt som 
syns på håll! Lägg därtill några 
lagom entusiastiska informatö-
rer i uniform eller skyddskläder. 
Nu är vi också gynnade med att 
kunna låna bandvagnar och ter-
rängbilar och brukar ha rundtu-
rer med barn och föräldrar. Så-
dana aktiviteter drar förstås till 
sig många intresserade av alla 
åldrar. Vi tror att det är av stor 
betydelse att barn och ungdomar 
får ett positivt minne av Bilkåren 
och att de kommer ihåg det när 
de blir lite äldre. Vid aktiviteter 
med åkturer är det viktigt att en 
öronmärkt person som är avde-
lad för information och rekryte-
ring så inte all uppmärksamhet 
och energi går åt till att ordna 
med rundturerna. Denna person 
bör anteckna kontakt info till 
alla som visar intresse. 

– Vad gör Ni med intressean-
mälningarna Ni får, på arrang-
emangen, via Internet o.s.v.?
– Lite av hemligheten är att se-
dan kvickt fånga upp intressera-
de och hålla informationsmöten 
om det så bara är för ett fåtal 
intresserade.  Där får man också 
känna av vilken grad av engage-
mang just dessa personer klarar 
av eller är mogna för och försö-
ka leda in dem på någon trevlig 
utbildning. De som väl kommit 
med på någon aktivitet eller, 
ännu bättre, någon utbildning 

Emil Wallin är en 
proffsig informatör 
och medlemsvärvare!

brukar sedan vara ’fast’ för vår verk-
samhet. Det är noga med medlemsvård 
av nya medlemmar, kanske genom att 
ge den där extra ’knuffen’ genom att 
ringa och fråga ’du kommer väl i kväll’ 
och kanske erbjuda skjuts.

– Tack Nisse, och lycka till i fort-
sättningen med Ditt goda arbete som 
Web redaktör!

Text: Lena Söderblom,  
Hofors-Torsåkers Bilkår 

Foto: Nisse Dufva

Det är viktigt att göra intryck i tid! Grabbarna Oscar och 
William gillar redan Bilkåren efter en tur i bandvagn vid 
Cruisingen i Sandviken. Stina Dufva är informatör.

Hofors-Torsåkers kårchef Eva Johnson informerar intres-
serade framför en radiopersonterrängbil vid Cruisingen i 
Sandviken. Militärfordon och hemvärnsuniform ger upp-
märksamhet och väcker intresse.

Lång kö till provåkningen med bandvagn 206. Det är 
viktigt att ha personal för att både hinna informera och 
att hjälpa passagerarna på ett säkert sätt, särskilt när 
det blir trängsel på området.
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Många besökare
Bilar, bilar, bilar, hela lördagen! Bland 
fabriksnya fordon och veteranbilar fanns 
Södermanlandsbataljonen och Bilkåren 
på plats för att informera och rekrytera på 
Sörmlands Motorsalong.

Nära 1600 motorintresserade besökare kom till Sörmlands 
Motorsalong på Rosvalla i Nyköping i år, som genomförs 
vart annat år. Försvarsmakten med yrkesinformatör och 
hemvärnssoldater från Livkompaniet (274:e kompaniet) 
samt Bilkåren fanns på plats under de 6 timmarna som 
mässan var öppen. Fokuset låg på att informera samt att 
rekrytera. Det blev många samtal och många var intresserade 
av vad Försvarsmakten kan erbjuda för olika engagemang, 
allt ifrån anställning på heltid, deltid eller teckna avtal med 
Hemvärnet. 

Motortema
I Försvarsmaktens monter visades en radioterrängbil 1112 
upp. Det är bataljonsstabens ledningsplutons fordon i Sö-
dermanland som används för bl a ledning via radio då flera 
olika radiostationer finns installerade i fordonet. Många 
yngre ville provsitta och ta selfies i den militära bilen.

Helgen efter i april jobbade vi på samma sätt på: Bygga/
Bo & Hälsa i Flen i GB-hallen.

Magnus Holmstedt

Rekrytering i Karlstad
Det är slutet av april och den 
årliga marknaden I2-Marten 
i Karlstad går av stapeln. I 
hagel, snö och sol stod FMCK 
Värmland och Karlstads 
Bilkår och gjorde ett försök 
att rekrytera nya medlemmar 
till kårerna. Värmland bjöd 
denna dag på kalla vindar och 
rusk, men desto fler glada 
leenden och nyfikna blickar. 

Tillsammans som ungdomsansvariga i 
respektive kår tog vi nu tag i ett stort 
gemensamt problem: vi har för få unga 
medlemmar i våra lokala verksamhe-
ter. Till vår stora glädje fick vi under 
dagen som gick möta oväntat många 
intresserade människor. Ett stort antal 
besökare visste inte ens att vi fanns, 
andra hade aldrig trott detta var nå-
got för dem. Vi hoppas verkligen vi 
fick ändra på den sista tanken, för vi 
är båda övertygade om att denna verk-
samhet måste fler få uppleva! De mis-
sar något fantastiskt!

Simone Bloom
Karlstads Bilkår

Simone Bloom, ungdomsansvarig i Karlstads 
Bilkår (vänster) och Josefine Blomberg, ung-
domsansvarig i FMCK Värmland (höger). Vi 
fick under dagen mycket uppmärksamhet för 
vår klädsel. Plötsligt önskade en marknads-
besökare en groupie med oss och självklart 
ställde vi upp på det! Foto: Bilkåren

Under dagen bjöd vi på godis i ”snuskbur-
ken” och delade ut så många broschyrer 
som möjligt! Foto: Josefine Blomberg
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Regionala workshops 
– stolthet och engagemang för Bilkåren!
Stort engagemang, spännan-
de samtal och erfarenhetsut-
byte speglar de tre regionala 
Workshops som genomförts 
under våren. Deltagit har de 
som i kåren ansvarar för info 
och rekrytering eller utbild-
ning eller är utbildningssam-
ordnare i kårråden. 

Vi har bland annat pratat och diskute-
rat kring ”medlemskedjan”. Från det 
att ett intresse för Bilkåren finns hos 
en person och tills hen på något vis hit-
tat sin plats i Bilkåren. Att återkoppla 
snabbt på alla plan är ett framgångs-
koncept. Måste man vara intresserad 
av att ha ett avtal eller överenskom-
melse för att bli medlem?  Vilka andra 
aktiviteter kan vi erbjuda? Många bra 
diskussioner kring frågorna har förts. 
Och svaret på frågorna är givetvis att 
man kan bli medlem först och sedan 
hitta sin plats i kåren, med eller utan 
avtal. Engagemanget kan också vara 
olika över tid för en person för att 
passa in i livspusslet. 

Vi konstaterar att 2015 var det 
bästa rekryteringsåret på tio år med 
668 nya medlemmar. Vi har också 
bra fart på rekryteringen i år men fler 
kårer behöver vara med i det arbetet. 
Att visa upp Bilkåren på många olika 
platser för att visa att vi finns och vad 
vi gör. Något vi också börjat diskutera 

är att vi rekryterar få tjejer. Var finns 
de någonstans? 

En genomgång av våra uppdrag och 
befattningar i den civila krisberedska-
pen och i hemvärnet gjordes också. 
Just nu finns många kurser att söka till 
vilket innebär en del pappersarbete för 
kårerna.

Genomgång av utbildningsstegar 
och vilka blanketter som ska användas 
till vad. Det krävs en del av de i kåren 
som ansvarar för våra utbildningar.

Det har varit mycket bra dagar i 
Växjö, Göteborg och Västerås vilka är 
ett led i Bilkårens utvecklingsarbete. 
Planerat var ytterligare några Work-
shops som av olika anledningar ställ-
des in men som vi förhoppningsvis kan 
göra ett uppsamlingsrace för.

 

Diskussion kring medlems-
engagemang i Växjö.

Workshopsansvariga
Susanne Wieselgren 

& Adam Hovind
Bilkårens kansli
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Mycket energi när kårcheferna 
träffades en helg i april
Drygt 35 av våra kårer var 
representerade på kårchefs-
konferens som genomfördes 
i april i Stockholm. De här 
samlingarna är viktiga för att 
vi ska ha täta och korta vägar 
mellan kårer och CS/kansli. 
Det är ju vi tillsammans som 
ska utveckla Bilkåren!

Som vanligt var det ett fulltecknat 
program. Vi gjorde en genomgång 
av både våra civila och militära 
uppdrag, inte minst på den civila 
sidan har det ju hänt väldigt mycket 
på senare tid. Vi diskuterade också 
kårrådens roll i framtiden och kom-
mande riksstämmoförslag. Anna 
Karin Fredmer som är kårchef i 
Stockholm och delade med sig av 
tankar och erfarenheter från kå-
ren då de rekryterat väldigt många 
nya medlemmar. Vilka utmaningar 
ställs kåren inför då?

Utöver detta fortsatte vi vår sats-
ning att fylla på med kunskap om 
engagemang och ledarskap, den-
na gång genom föreläsaren Aron 
Schoug som pratade om motivation 
och ledarskap som betydelse för 
medlemmars engagemang.

Stämningen var god och det var 
högt i tak, något som bådar gott för 
framtiden!

Eva Blomqvist
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När vi andra börjar tänka på 
sommar och ledighet jobbar 
Dalarnas Bilkår för fullt med 
förberedelserna för Bilkårens 
riksstämma i Falun den 
17-18/9. Alla som varit på 
riksstämma förut kommer 
att känna igen sig, mycket 
av traditionerna har vi hållit i, 
men det kommer också bli en 
del inslag som är nya.

Bilkårens riksstämma är inte bara vårt 
högsta beslutande organ, det är också 
en av våra viktiga mötesplatser för 
medlemmar. Det är här man återser 
gamla vänner från kurser eller andra 
aktiviteter, men det är också här som 
nya vänskapsband knyts. 

”Vi tycker att det är viktigt att vår 
riksstämma fortsätter att vara denna 
mötesplats även för kommande ge-
nerationers medlemmar i Bilkåren”, 
säger riksbilkårchef Malin Dreifaldt. 
”Det är en utmaning att få även nya 
medlemmar att åka på stämman och få 
samma känsla för den som vi har som 
varit där många gånger. Här måste vi 
hjälpas åt. Det handlar om allt från att 
skapa ett intressant program för stäm-
man till att kårer ordnar gemensamma 
resor till dit.”

Givna programinslag i Bilkårens 
riksstämma är förutom förhandlingar 
musikinslag och fanborg från Hem-
värnsmusiken, medaljutdelning, ko-
rum och, inte minst, en hejdundrande 
fest med god middag på lördagskväl-
len. Nya inslag på denna stämma är att 
vi kommer att erbjuda alla deltagare 
olika seminarier under lördagsefter-
middagen. Det kommer att bli flera 
intressanta rubriker där vi redan nu 
kan avslöja ett par av dem. Ann-Ma-
rie Medin och Reidun Eklöw, två av 
våra tidigare riksbilkårchefer kommer 

att hålla ett seminarium om Bilkårens 
historia och generalmajor Bengt E An-
dersson, som både är vår kontaktper-
son i Högkvarteret och övningsledare 
för den stora försvarsmaktsövningen 
Aurora 2017 kommer att berätta om 
den.  

Ett annat nytt inslag är att vi under 
lördagsförmiddagen erbjuder en ”dele-
gatskola” för de som är delegater för 
första gången. Vi hoppas att det ska 
bidra till att alla ska känna sig säkra i 
sin roll och därmed kunna delta aktivt 
i förhandlingarna. Under söndagsför-
middagen kommer vi också att dela 
upp oss i flera beredningsgrupper för 
att diskutera de olika motionerna och 
propositionerna innan vi i plenum fat-
tar beslut om dem. Detta arbetssätt 
hoppas vi ska göra att fler kommer till 
tals och bidrar med tankar till de olika 
förslagen.

Vi har flera stora och viktiga frågor 
på föredragningslistan. Riksstämman 
ska fastställa en mål- och verksamhets-
inriktning för 2017-18, en ny värde-
grund för Bilkåren ska fastställas och 
det finns olika förslag om vår undre ål-

dersgräns som ska diskuteras och be-
slutas. Alla förslag och handlingar till 
riksstämman kommer att laddas upp 
på vår hemsida under fliken ”Riks-
stämma”. Där kan alla medlemmar, 
inte bara delegater, gå in och läsa dem.

”Vi hoppas få se minst 300 bilkåris-
ter i Falun denna helg! Vi är beredda 
när ni kommer och vi ska göra allt för 
att ni ska trivas och få en oförglöm-
lig upplevelse”, säger Ewa Lena Lind-
borg, kårchef i Dalarnas Bilkår.

Text: Eva Blomqvist
Foto: Sören Lund

Riksstämman i Falun 2016
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          = SANT! 
Bilkåren har tecknat en avsiktsförklaring med Studiefrämjandet om samarbete. Studiefrämjandet är ett av tio studieförbund i 
Sverige och de samarbetar sedan tidigare med bland annat Svenska brukshundsklubben och Svenska Blå Stjärnan. De är ett fri-
stående studieförbund utan politiska eller religiösa kopplingar. 

De som varit med länge vet att Bilkåren haft samarbeten med studieförbund tidigare, men att det nu är några år sedan vi hade ett 
mer formellt samarbete senast. 

 

Varför behöver vi då ett studie-
förbund idag? 
Bilkåren är inne i ett viktigt arbete för att utveckla 
både vår organisation och verksamhet. Vi behöver 
stärka våra kårer och ge våra förtroendevalda 
funktionärer bra förutsättningar att leda kårernas 
arbete framåt. Vi tror också att vi behöver tänka 
nytt och få inspiration för att engagera våra med-
lemmar i annat än våra avtal med hemvärnet och 
samhällets krisberedskap. 

Konkret kan det handla om att få tillgång till ut-
bildningar för exempelvis kassörer, sekreterare 
eller valberedare och vi får tillgång till deras ledar-
utvecklingsprogram, men också möjligheten att få 
hjälp att utveckla den egna kårens verksamhet. Det 
kan ske genom intressanta och spännande material 
som kan användas på kåraftnar eller studiecirklar 
eller genom Studiefrämjandet nå ut till nya mål-
grupper som vi annars inte når. 

Mycket av den verksamhet vi redan idag gör på 
kårnivå skulle gå att rapportera som folkbildnings-
verksamhet till Studiefrämjandet och på så sätt kan 
resurser uppstå lokalt som kåren kan få tillbaka på 
olika sätt. 

Bjud in och påbörja ett samtal! 
Studiefrämjandet har verksamhet i alla Sveriges 
kommuner och på många orter har de lokalt an-
ställda handläggare. De kommer nu att utbilda en 
grupp av sina handläggare på regional nivå som 
kommer att ha Bilkåren som en av sina arbetsupp-
gifter. På Studiefrämjandets hemsida 
www.studieframjandet.se kan man hitta kontakt-
uppgifter, men en lista på alla lokala handläggare 
har också skickats ut till alla kårer. 

 

Vi hoppas att detta samarbete ska bli en   
verklig resurs i vårt fortsatta utvecklings-
arbete i Bilkåren! 

+ 

Konkreta tips på en gång 
Utveckla din förening! 
Sveriges myllrande föreningsliv är grunden till vår demokrati. I vårt 
uppdrag från staten ingår att stötta det lokala föreningslivet och det är 
vi stolta för. Hos oss kan du och din förening få mycket hjälp och 
stöd, med allt från praktiska frågor till kompetensutveckling för 
styrelse och ledare. 
 
Samarbeta med oss 
Planerar ni till exempel en utbildning, en föreläsning, eller ett större 
evenemang? Ta då kontakt med oss så tidigt som möjligt - redan på 
idéstadiet - så kan vi hjälpas åt att bolla tankar och idéer. Vi har 
mycket kunskap kring arrangörskap och vi har ett brett nätverk som vi 
kan ta hjälp av. Ju tidigare kontakt, desto bättre stöd! 
 
Föreningsutveckling 
Det finns vissa formella krav på en förening och både nyvalda och 
erfarna styrelser kan lära sig mer om detta hos oss. Även de 
föreningar som varit i gång en längre tid kan behöva fräscha upp sina 
kunskaper. Vi ordnar både kurser, studiecirklar och föreläsningar i 
föreningsutveckling, valberedningskurser och utbildning i ekonomi för 
föreningar. 
  
Medlemsmodellen 
Vi har stor vana av att hjälpa föreningar som fastnat 
i gamla hjulspår, föreningar som har svårt att 
rekrytera nya medlemmar och nå nya målgrupper. 
Vi använder oss av materialet “Medlemsmodellen” 
och har utvecklat en anpassningsbar studieplan för 
att ge bästa möjliga stöd till just din förening.  
 
Föreningen från idé till praktik 
Boken ”Föreningen – från idé till praktik” berättar om 
vilka idéer som ligger bakom demokratiska föreningar 
och ger tips om hur man kommer igång med 
föreningsbildande. Den är enkel, grundläggande och 
en bra introduktion för alla som vill starta förening. 
 
Ledarutveckling 
Vi anordnar regelbundet ledarutvecklingskurser för alla cirkelledare 
och ledare i vår verksamhet. Våra utbildningar för cirkelledare kallas 
ledarutveckling, just för att det handlar om att utveckla ett ledarskap 
tillsammans med andra. Här arbetar vi med kortare föreläsningar 
varvat med gruppövningar. Som cirkelledare kan du delta i 
Studiefrämjandets ledarutvecklingsprogram i tre steg och det kostar 
inget mer än din tid och ditt engagemang. Ledarutvecklingen 
genomförs över hela landet, kontakta din närmaste handläggare för 
mer information! 
 
Läs mer på www.studieframjandet.se 
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Ett hedersuppdrag
Sedan mitten av 70-talet 
stöttar Stockholms Bilkår 
H.M. Konungens Hovstall 
med förare. 

Hovstallet har till främsta uppgift att 
tillgodose kungens, kungafamiljens 
och hovstaternas behov av säkra och 
när så är möjligt miljövänliga trans-
porter. Vid större händelser, statsbe-
sök etc räcker dock inte Hovstallets or-
dinarie personal till och det är då som 
Stockholms Bilkår bistår med särskilt 
utbildade förare. 

Vid dessa köruppdrag ingår oftast 
körning med poliseskort och då krävs 
det att föraren har genomgått en es-
kortutbildning, som Stockholms Bil-

kår genomför på uppdrag av Trafik-
polisen. Förutom eskortkörning läggs 
mycket tid på körteknik och hantering 
av fordon samt vett och etikett. Det 
här är inte ett köruppdrag som pas-
sar alla! Det är absolut förbjudet att 
kommentera körningar/gäster eller att 
lägga ut bilder på sociala medier. De 
bilder vi publicerar inom Stockholms 
Bilkår har godkänts av Hovstallet.

Även om vi har haft detta heders-
uppdrag i över 40 år så är det inget 
som garanterar att det kommer att 
fortsätta, men så länge som vi sköter 
oss och levererar den kvalitet vi gör så 
finns det goda chanser. 

 
/Anna Karin Fredmer

Ordförande Stockholms Bilkår



Ungdomskurs 
på snöskoter

Nio otroligt positiva och super-
goa ungdomar, fem killar 
och fyra tjejer, mötte upp 
på Bilkårens ungdomskurs i 
Arvidsjaur. Fulla av förväntan 
så tog de sig an uppgiften att 
försöka bemästra den ca 350 
kg tunga V800 snöskotern. 

Angelica som tog kommandot från 
början, höll ordning och reda, såg till 
att alla hade det bra, så att sova på 
logement verkade inte ha varit något 
problem för någon. 

Efter att ha haft en genomgång av 
kallt väder, lite teori och teknik så var 
det dags att  ta ut snöskotrarna och 
köra lite. Trots att kursen låg några 
veckor tidigare gentemot förra året så 
hade snön redan börjat töa bort inne 
på området, så för att vi skulle kunna 

ta oss ut på övningsfältet så hade kurs-
chefen Ola fått ta till hjullastaren och 
byggt en snöramp.  

När vi väl kommit oss ut på fältet så 
var det bara att börja öva körning i alla 
de former, köra serpentin både framåt 
och bakåt, backe upp och backe ner 
och jag må säga att de var otroligt duk-
tiga och snabblärda.

En och annan fastkörning blev det 
under kursen men med den härliga la-
ganda som fanns i gruppen så hjälptes 
alla åt hela tiden. Gustav och Erik var 
som små vesslor när de for fram i snön 
för att hjälpa till när någon vält eller 
kört fast. Jonathan som var stor och 
stark som en björn vilket alltid var till 
fördel när någon kört fast. Sedan hade 
vi ju våra två duktiga tekniker, Ola och 
Oliver, som alltid fanns till hands när 
någon snöskoter krånglade. 

Ungdomarna fick prova på allt från 
att orientera med karta och kompass, 
köra avskärmad belysning, äta grön-

påse till att gå/springa med snöskor. 
De fick även tillbringa en natt ute på 
övningsfältet, fast då fick de sova inne 
i Björnidet. De fick även lära sig bl.a. 
att läsa terrängen där allt är vitt är inte 
alltid så lätt och att välja den kortas-
te vägen är inte alltid den snabbaste. 
Wihlma som var snabb som en virvel-
vind med karta och kompass fick även 
hon ibland göra omtag när det råkade 
bli någon liten felorientering.

Skråa är inte heller alltid så enkelt 
men det hade den orädda, skrattglada 
Simone inga problem med. En av tu-
rerna slutade med att hon fick en rik-
tig åktur nedför, för att ta sig ifrån 
en bergssida som hon skråat iväg ut-
efter och som bara blev brantare och 
brantare. Men hon fick sig ett riktigt 
gôtt skratt där i backen när jag skulle 
hjälpa henne ner med kälken. Det bar 
sig inte bättre än att jag snubblade och 
kälken for iväg med mig släpandes ef-
ter, hela backen ner.
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Hanna som gillade fart, tyckte att 
en av höjdpunkterna var när hon fick 
provköra min instruktörsskoter, en 
Commander 600, då vart det inte bara 
ett varv utan det blev väl ett 20-tal varv 
hon körde.

Jag kan lova att det var många goa 
skratt under denna kurs, inga sura mi-
ner eller tårar här inte. 

Som pricken över i:et på kursen så 
fick vi, när vi hade sista körpasset, en 
riktigt klar, molnfri, fin solig dag och 
då tog vi tillfället i akt och åkte upp 
på fjället. Där vi fikade, beundrade de 
vackra vyerna och passade på att ta ett 
kursfoto. 

Som avslutning så måste jag bara 
skriva att det finns inget som går upp 
emot att vara instruktör på en ung-
domskurs och till er ungdomar vill jag 
bara önska lycka till med snöskoter-
åkandet och var rädda om er.

Text: Ingela  Kronlund
Foto: Ingela Kronlund & Åsa Björk
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Nyheter vad det gäller handböcker 
& reglementen i Försvarsmakten
– Förändringar när det gäller namn på 
publikationer. Tidigare reglementen 
inom fordonstjänst och trafiksäker-
het blir nu handböcker. Dock är styr-
ningar och regleringar lika ”hårda” 
som tidigare, så i praktiken gäller 
att följa Handbok Fordonstjänst och 
Handbok Trafiksäkerhet som man ti-
digare följde reglementen. Handbok 
Trafiksäkerhet kommer att fastställas 
i närtid och Handbok Fordonstjänst 
är planerad att fastställas 
under hösten.

– Handbok Fordons-
tjänst kommer innehålla 
regleringar när det gäl-
ler  Försvarsmaktens 
fordonstjänst, så att for-
donsförare kan hantera 
Försvarsmaktens fordon 
inom alla ställda uppgif-
ter och på alla områden, 
enligt gällande svenska 
lagar och regelverk. 
Handboken kommer 
att ge stöd för chefer, 

instruktörer och utbildare, och stävan 
har varit att skapa en enkelhet och tyd-
lighet i dess tillämpning. Handboken 
är framtagen av en arbetsgrupp med 
sakkunniga från flertalet av Försvars-
maktens förband, där arbetet leds av 
TrängR, Försvarsmaktens Logistik 
och Motorskola.  

– Handbok Trafiksäkerhet omfattar 
riskutbildning trafik för samtliga for-
donsförare inom Försvarsmakten.

– Pga ändringar i 
publikationerna så 
kommer tidigare 
Säkerhetsinstruk-
tion trafik, SäkITrf, 
fortsatt heta Säker-
hetsreglemente tra-
fik, SäkRTrf. Säk-
RTrf kommer också 
att fastställas under 
hösten tillsammans 
med alla andra delar 
av SäkR serien.

– 

Kopplingen mellan framförallt 
SäkRTrf och Handbok Fordonstjänst 
är att i SäkRTrf kommer det endast 
stå säkerhetsbestämmelser. Det som 
tidigare stod i SäkITrf och som rörde 
utbildning, kommer nu att finnas i 
Handbok Fordonstjänst.

Ny broschyr 
Det kommer en ny broschyr 
med information om vad som 
krävs för att utbilda sig mot 
en befattning som soldat/
fordonsförare i Hemvärnet 
Nationella skyddsstyrkorna.

I detta underlag får du viktig informa-
tion om vad du egentligen behöver ta 
ställning till inför ditt val av avtal, så 
att du innan du ska välja inriktning vet 
vad som gäller, t ex vilket fordonsslag 
som hör till vilken befattning, vad be-
fattningen innebär, mm.  

Du hittar även information om vil-
ka höga krav som ställs på dig i din 
befattning som soldat/fordonsförare.

Den beskriver även utbildningsste-
gen för de olika befattningsutbildning-
arna samt hur en kursanmälning går 
till bl.a. att det krävs ett utbildnings-
avtal och därmed genomgången säker-
hetsprövning inklusive registerkontroll 
innan man kan bli antagen.

Vad du måste vet innan du söker en 
kurs är bl.a. att det krävs att du har 
”mycket god körvana”, dvs regelbun-
det kört bil med manuell växellåda i 
olika trafikmiljöer under det senaste 
året. En bra fysik är en förutsättning 
för att man ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen för på kurserna kommer 
uniform att bäras under hela tiden och 
stridsutrustning kommer att användas 
under delar av utbildningen. Det för-
utsätts också att den som går kurs har 
god förmåga att samarbeta, är hjälp-
sam och tolerant så att det skapar ett 
gott arbetsklimat på kursen.

Den som kommer till en kursplats 
och inte uppfyller de krav som ställs 
kan bli hemskickad och får då även 
själv bekosta sin resa. Då har vi en be-
sviken medlem som har tagit upp en 
plats för någon annan och bidragit till 
en extra kostnad för Bilkåren. Därför 
är det jätte viktigt att du är rätt infor-
merad från början.

Om den som antas till kursen inte 
lever upp till Försvarsmaktens och/

eller Bilkårens värdegrund, inte följer 
angivna order och direktiv eller visar 
bristande förmåga, intresse och/eller 
kunskap avskiljs också från kursen.  

Men har man fått rätt ingångsvärde 
och är väl förbered inför kurs och in-
för sin uppgift så kommer man inte att 
ångra sig, man får göra en samhälls-
insats och får samtidigt härliga minne 
för livet. 

 



Nya broschyrer på Transportstyrelsens hemsida att ladda ner
transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Vag/

Handbok Hemvärn (HvH 2016) 
fastställs att gälla från och med 2016-05-02  

259 personer omkom på 
vägarna under 2015

Enligt officiell statistik som presen-
teras av Trafikanalys idag, omkom 
259 personer på Sveriges vägar under 
förra året. Siffran är den lägsta sedan 
1944.

På resultatkonferensen som anord-
nas av Trafikverket följer man upp 

arbetet med nollvisionen tillsammans 
med andra myndigheter och aktörer 
som Transportstyrelsen, VTI och Tra-
fikanalys. Den sistnämnda är den myn-
dighet som ansvarar för den officiella 
statistiken inom transportområdet.

Transportstyrelsen ansvarar för 
STRADA, informationssystemet för 
olyckor och skador inom transport-

området, vars siffror utgör underlag 
till den officiella statistiken.

Ta del av den officiella statistiken på 
Trafikanalys webbplats:

http://trafa.se/vagtrafik/
vagtrafikskador

1

Cykelpassager 
och cykelöverfarter

1

Att köra i 
cirkulationsplats

1

Välj rätt 
fordonsbelysning

1

Stanna och parkera

1

Övergångsställen
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Förord 
Syftet med denna handbok är att i för-
sta hand ge stöd till Hemvärnets chefer 
och befattningshavare med personal-
ansvar vid hemvärnsförbanden, främst 
på bataljon- och kompaninivå. Hand-
boken ska dessutom ge stöd till admi-
nistratörer och utbildare av hemvärns-
förband, främst vid organisationsen-
het, utbildningsgrupp och HvSS.

Innehållet är även anpassat till funk-
tionsföreträdare och soldater i olika 
specialistbefattningar. Vidare fungerar 
handboken som en allmän informa-
tionskälla för den som har behov av 
faktauppgifter kring hemvärnsförban-
den, dess uppgifter och verksamhet. 

Hemvärnsförbandens utveckling 
mot en mer enhetlig förbandsstruktur 
och utbildningsverksamhet har efter-
hand ställt större krav på tillgänglighet 
och aktualitet på gällande regelverk 
och anvisningar. Aktuella handlingar 
och dokument har sammanställts 
och anpassats till aktuell målgrupp i 

Handbok Hemvärn 2016 (HvH 2016). 
Handboken utgör en sammanställning 
av alla de bestämmelser och grundfak-
ta som gäller för hemvärnsförbandens 
verksamhet. 

Tidigare gemensamt förmånska-
pitel för Hemvärnet och de frivilliga 
försvarsorganisationernas verksamhet 
är från 2016 uppdelat i HvH 2016 
respektive H Friv kapitel 7. I handbo-
ken hänvisas till aktuella förordningar, 
föreskrifter och av Försvarsmakten 
utgivna handböcker, anvisningar, ma-
nualer etc.

Hemvärnshandboken publiceras i digi-
tal form på ”hemvarnet.se” och omfat-
tar följande delar:
1.  Grundläggande bestämmelser, or-

ganisation och uppgifter samt för-
måner

2.  Hemvärnets utbildningssystem och 
avtal

3.  Rikshemvärnschefens årliga anvis-
ningar

Rikshemvärnschefens 
anvisningar i handbo-
kens del tre fastställs 
årligen och publiceras 
enligt ovan på hemvarnet.se 
inom ramen för HvH 2016.

Handboken ska uppdateras årligen 
genom HKV PROD RIKSHV försorg.

Inget i denna handbok omfattas av 
sekretess.

Handbok Hemvärn 2016 (HvH 
2016) trycks i ett antal introduktions-
exemplar. Den huvudsakliga formen 
för publicering är en digital pdf-utgåva 
på hemvarnet.se samt på forsvarsmak-
ten.se och Emilia.

På hemvarnssoldat.se kommer en mer 
användarvänlig version med sökfunk-
tion att finnas. Aktuella förordningar, 
föreskrifter och av Försvarsmakten ut-
givna handböcker, anvisningar, manua-
ler etc finns tillgängliga i ett dokument-
bibliotek. Rutiner och bestämmelser för 
användning av hemvarnssoldat.se kom-
mer att publiceras på hemvarnet.se.
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Avanc 1 Bandvagnsiutbildning i Villingsberg

De kan köra allt och är dessutom 
mycket schyssta och trevliga. Nästa 
bingo var att det pågick en instruk-
törskurs med blivande instruktörer 
som bara längtade efter att få sätta oss 
elever på prov. Men först var det ESA-
utbildning. Jag trodde det stod för 
något med sjukvård men ESA utläses 
”Elsäkerhetsanvisningar”. Eftersom 
utbildningen avser att förse Svenska 
Kraftnät med bandvagnsförare måste 
man känna till åtminstone de mest 
elementära elsäkerhetsföreskrifterna. 
Informationen om vad som kan hända 

vid olyckor i t.ex. ett ställverk kan ge 
en känslig person en släng av elallergi! 
Det ingick också praktiska övningar 
där man fick utbyta arbets- och drif-
tordrar via radio. Övningarna avslu-
tades med ett teoriprov för erhållande 
av ESA 14-certifikat ’Tillträde Band-
vagn’. 

Men det roligaste var förstås att köra i 
skogen och instruktörseleverna försåg 
oss med utmaningar, bl.a. med oriente-
ringsövningar i ’svår terräng’, vinsch-
ning och lastning. Ett, möjligen inte 

inplanerat, hinder var en stor älg som 
vägrade flytta på sig… En och annan 
bandkrängning får man i all fall räkna 
med och om man får in en sten i ban-
daggregatet kl. 22 på kvällen så löser 
det sig med gott samarbete. En nyhet 

Den 14-17:e april var det ’Avancerad 1 utbildning Bandvagn 
i Villingsberg. Undertecknad hade, i kraft av mogen ålder, 
lite funderingar om hur tufft det skulle vara, men det blev 
den roligaste upplevelsen på bra många år. För en gammal 
motorcyklist var det särskilt roligt att huvudinstruktörerna på 
kursen var legenden Lennart Johansson samt Stefan Larsson. 
båda med förflutet från motorcykeluppvisningsgruppen ’Armens 
Lejon’. 

Björn Petterson, som vanligt på gott humör!

Hittar man en gammal brandspruta så tar man med sig den hem.
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Avanc 1 Bandvagnsiutbildning i Villingsberg

jämfört med de kurser jag tidigare del-
tagit i var att man själv fick använda 
vinsch och lyftkran vilket tillförde en 
helt ny dimension till körandet. Min 
vagnskompis Daniel visade sig vara 
fena på brytblock och stroppar så vi 
välte träd i vår väg samt lyfte brand-
sprutor alltefter de dök upp. Med ut-
bildningen upplagd på rätt sätt märker 

man inte att det är ansträngande och 
man gör svårare och svårare saker utan 
att själv märka det. Det är väl det som 
är själva ”grejen” med att åka på kurs, 
att utmana sig själv och komma hem 
med känslan av att klarat mer än man 
trodde från början. Mitt råd till de som 
ännu inte har gått ’Avanc 1’-kursen är 
att ’tveka inte’ – med bra instruktörer 

är det inte svårt, bara väldigt lärorikt. 
Bara känslan av vad en BV 206 är ka-
pabel till är värt en hel del. 

Slutligen ett stort tack till alla trevliga 
kurskamrater, instruktörer och in-
struktörselever!

Text och foto: Nisse Dufva

Bandvagn 206 i sitt rätta element.

Vacker utsikt över artilleriskjutfältet. Vi klarade oss genom myren också.

En tur genom Venedigs kanaler?



20   B i l k å r i s T e n  n r  2  2 0 1 6

 

 

 
Vi kommer att genomföra en 

  
Kompletteringsutbildning 

för dig som kurschef i Bilkårens regi den 5/8 
& 

Instruktörs- & kursadjutantskonferens 
den 6-7/8 

 
Båda genomförs på Marma 

som ligger tre mil söder om Gävle 
 

Ni som har fått inbjudan glöm inte att 
anmäla er 

Vi ser fram emot att ses då  
Varmt välkomna! 

Utbildningssektionen 
 

Storskalig utrymning – Polisen
Intresset är stort för Polismyndighetens uppdrag. 

Observera att datumet för Introduktionskursen i Malmö är ändrat. 

Även om kurserna genomförs efter sommaren så är det dags att ansöka nu.

Bilkåren utbildar förare och logistiker 
för polismyndigheten. Vårt uppdrag är 
att stödja vid storskalig utrymning och 

vi söker dig som vill göra en insats.

SÖK INNAN SOMMAREN!
Årets introduktionskurser

Västerås 19-21/8
Umeå 23-25/9

Malmö 14-16/10



Plusgiro: 452465-8
Swish:123 511 0358

”Totos fond” Bilkårernas stipendiefond 
Ragnvi Torslow-Lundgrens minnesfond

Fonden tillförs medel genom gåvor, donationer samt 
räntor och aktieutdelningar. 

Stipendium och bidrag kan tilldelas medlem i bilkår.

Infomaterial

www.bilkaren.se   www.fmck.se   www.bilkaren.se  www.fmck.se

– en resurs i tiden!
www.bilkaren.se

– en resurs i tiden!
www.bilkaren.se

Är du mellan 15 och 20 år 

och motorintresserad?

Vill du ha en spännande fritid?

– en efterfrågad resurs
I HELA SAMHÄLLETS TJÄNST

– en efterfrågad resurs
I HELA SAMHÄLLETS TJÄNST

Beställningen görs på intranätet. 
Du kan också beställa extra 
exemplar av tidningen Bilkåristen 
på intra nätet. 

– en resurs i tiden!
www.bilkaren.se

– en resurs i tiden!
www.bilkaren.se

Du som är över 15 år, svensk medborgare 
eller folkbokförd i Sverige kan bli medlem.

Du som är över 15 år

och svensk medborgare kan bli medlem.

– en resurs i tiden!
www.bilkaren.se

– en resurs i tiden!
www.bilkaren.se

www.bilkaren.se   www.bilkaren.se    www.bilkaren.se    www.bilkaren.se

bli bilkårist
Bilkåren är en frivillig försvarsorganisation som utbildar förare till Försvarsmakten och till samhällets krishanteringssystem.

Bilkåren  |  Box 5435  |  114 84 StockholmTel 08 579 388 90www.bilkaren.se

Det fi nns alltid en kår för Dig!
Vill du veta mer om Bilkåren?Kontakta närmaste kår eller vårt kansli i Stockholm.

www.bilkaren.se

bilkaren_folder_09.indd   1

09-05-04   10.15.09

Du som är över 15 år,svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige kan bli medlem.

50 år har gått…
Nu har det förflutit 50 år sedan vi slutade 
grundkursen på tung lastbil. Vi höll till på 
AUS i Uppsala och var 10 st damer som i 
96 timmar på torsdagar och söndagar under 
vintern 1965-66 slet med lastbilarna. En del 
av bilarna fick man dubbeltrampa men det 
fanns nog en och annan lite modernare också, 
kanske en Scania 36:a. Som fortfarande är 
min favorit. Kursledare  var Fanjunkaren Arne 
Löfqvist.
Det var mycket snö den vintern och stundtals var det kallt 
men modell 38 och de vita färskinnspälsarna stod emot ky-
lan. Det var också oftast bara glada miner.   

Vi tillhörde då Uppsala Kvinnliga Bilkår där Gunnel Öst-
ensson var kårchef och Irma Schönning sekreterare. 

Några veckor efter avslutad kurs fick vi lära oss köra val-
pen och det var med den som vi i början av maj körde en 
fälttävling i Enköping.

Bilden är tagen i Enköping där 6 av oss grundkursare var 
med och körde.

Från vänster två som jag inte har namnen på men sen har 
vi Irma Schönning, Gunnel Östensson samt grundkursarna 
Anna-Lisa Dahlbom, Margit Hägglund och Anna-Lena 
(Jansson) Hultberg. Längst fram Birgitta Norgren och Siv 
Nordqvist. 

Text och foto: Margareta Åhrman, Dalarnas Bilkår
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 Snygga profilprylar från Bilkåren!

Vår/sommarjacka
Marinblå i polyester 
material, inkl. tryck av 
emblem i vitt på v-bröst.
Finns i storlek XS-XXXL  

325:-

T-shirt
Marinblå, 100% 
bomull, inkl. Bilkårens 
emblem tryckt i vitt 
under hakan.
Finns i storlek XS-XXL  

92:-
Sommarmössa
Marinblå, tunn toppluva inkl. 
tryck av emblemet i vitt.

75:-
Solglasögon
Svarta, inkl. tryck av www.bilkaren.se 
kan fällas ihop.

40:-

Ryggsäck
Tuff ryggsäck, marinblå 
inkl. brodyr av logo, 20L, 
stl: 30x13x34cm

300:-

Vikkåsa
Blå, inkl. tryck. 

25:-
Matkåsa
Blå, inkl. tryck. 

45:-

Bad/Strandlakan
Stl: 75x150cm, 400g

155:-

Profilkeps
Tuff profilkeps, marinblå i kraftig bomulls-
twill, inkl. broderat emblem i fram samt ER 
www.adress i bak.

50:-

Inför sommaren har vi massor av fräscha och praktiska profilprylar i 

Bilkårens Webshop
Här ser du ett litet urval, hela sortimentet hittar du på www.bilkaren.se 
Klicka på Bilkårernas Bod i vänstra menyraden, där du också gör din beställning direkt i webshopen.

inkl. brodyr av logo, 20L, 

Spork
Kniv/sked/gaffel i ett, 
marinblå, inkl. tryck av 
www.bilkaren.se

35:-

Kasse
Blå med 
Bilkårens 
emblem och 
www-adress 
tryckt i vitt, 
stl: 40x37x7cm. 

30:-
Reflexband
40cm långt, 
kraftig modell, 
godkänd reflex.  

17:-

Föreningsmärke/
Brosch
Stl: 24 x 28mm med 
säkerhetsnål i bak.  

35:-

Läppcerat 
Blått, nu med solskyddsfaktor 20 
inkl. tryck av emblemet i vitt.
8:-/st eller frp om 15st för 100:-/frp. 

8:-/st
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1.  Vad innebär dessa väg-
märken?

 A:  Parkering tillåten högst 
2 timmar i följd mot av-
gift måndag till fredag 
8-18. Övrig tid fritt

 B:  Parkering tillåten högst 
2 timmar i följd mot av-
gift måndag till fredag 
8-18. Övrig tid får du 
parkera i 2 timmar

 C:  Parkering tillåten högst 
2 timmar i följd mot av-
gift måndag till fredag 
8-18. Övrig tid parke-
ringsförbud

2.  Vad innebär dessa väg-
märken?

 A:  Parkering tillåten högst 
2 timmar i följd mot av-
gift måndag till fredag 
8-18. Övrig tid fritt

 B:  Parkering tillåten högst 
2 timmar i följd mot av-
gift måndag till fredag 
8-18. Övrig tid parke-
ringsförbud

 C:  Parkering tillåten högst 
2 timmar i följd mot av-
gift måndag till fredag 
8-18. Övrig tid stoppför-
bud

3.  En fredag kl 14.00 
parkerar du ditt fordon 
på en plats med detta 
vägmärke. 

  När måste du senast 
flytta den?

 A: Fredag kl 24.00
 B: Lördag kl 14.00
 C: Måndag kl 24.00

Testa dina trafikkunskaper

4. Vad innebär dessa vägmärken?
 A:  Parkering tillåten måndag till 

fredag mot avgift mellan 8-18. 
18-24 på tisdagar råder det par-
keringsförbud

 B:  Parkering tillåten alla veckans 
dagar mot avgift mellan 8-18. 
18-24 på tisdagar råder det par-
keringsförbud

 C: Parkeringsförbud

5. Vad innebär dessa vägmärken?
 A:  Parkering tillåten högst 2 tim-

mar i följd måndag till fredag. 
Övrig tid fritt

 B:  Parkering alltid tillåten högst 2 
timmar

 C:  Parkering tillåten i högst 2 tim-
mar i följd måndag till fredag. 
Övrig tid parkeringsförbud

6. Vem får parkera här?
 A:  Personer som har parkeringstill-

stånd för rörelsehindrade
 B:  Personer som har ett handikapp 

och har intyg från läkare
 C:  Alla personer som är rullstols-

bundna

7. Vad innebär dessa vägmärken?
 A:  Parkering tillåten måndag till fre-

dag 8-18. Övrig tid parkerings-
förbud

 B:  Parkering tillåten alla dagar 
8-18. Övrig till parkeringsförbud

 C:  Parkering tillåten alla dagar 
8-18. Övrig till stoppförbud

Rätt svar:   1. B       2. A       3. C       4. A       5. B       6. A       7. B
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Bilkåristen
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Posttidning B

Välkomna alla nya medlemmar.
Tveka inte att kontakta mig 

om du har några funderingar eller frågor.
Malin Dreifaldt, Riksbilkårchef

Nya  
medlemmar

Adolfsson Björn Sundsvalls Bilkår
Ahl Nicklas Lindome Bilkår
Alm Amanda Stockholms Bilkår
Alm Cajsa Stockholms Bilkår
Alperud Towe Stockholms Bilkår
Andersen Jonna Helsingborg Bilkår
Andersson Frank Storumans Bilkår
Andersson Nicklas Östersund Bilkår
Andersson Oskar Östgöta Bilkår
Andersson Pär Skellefteå Bilkår
Andersson Sebastian Helsingborg Bilkår
Arnesson Mikael Eskilstuna Bilkår
Bach Joakim  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Backmark Mikael Alingsås Bilkår
Bengtsson Loise Helsingborg Bilkår
Bennet-Johansson Josefin Skellefteå Bilkår
Berg Heléne Östgöta Bilkår
Bergh Niklas Östgöta Bilkår
Berglund Fredrik  Mellersta Mälardalens 

Bilkår
Bergrath Anton Östgöta Bilkår
Bjurestrand Mathilda Helsingborg Bilkår
Bogren Fredrik Hallands Bilkår
Bondesson Per Malmö Bilkår
Borefur Christer  Jönköping-Huskvarna 

Bilkår
Brandt Gustaf Hofors-Torsåkers Bilkår
Brundin Annica Stockholms Bilkår
Bäckman Mattias Stockholms Bilkår
Candell Johan Sundsvalls Bilkår
Cederberg Elisabet Stockholms Bilkår
Christensson Yvonne Stockholms Bilkår
Claesson Niklas Stockholms Bilkår
Dahlgren Erik Stockholms Bilkår
Darrell Dan Skellefteå Bilkår
Davidsson Jimmy Östgöta Bilkår
De Santis Riccardo  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Dunger Monica Stockholms Bilkår
Edlund Andreas Skellefteå Bilkår
Ekenberg Erik Östgöta Bilkår
Eliasson Richard  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Englund Louise Karlstads Bilkår
Enquist Robin Örebro Bilkår
Eriksson Ella Hälsinglands Bilkår
Eriksson Simon Östersund Bilkår
Forsberg Emil  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Fredmer Patrik Stockholms Bilkår
Fredmer Rikard Stockholms Bilkår
Fredriksson David Karlstads Bilkår
Fredriksson Kristian Märsta-Sigtuna Bilkår
Frost Sanna Stockholms Bilkår
Granberg Per Östgöta Bilkår
Gunnelbrand Erik  Kiruna-Pajala-Gällivare 

Bilkår
Gustavsson Fredrik  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Görmarker Annika Stockholms Bilkår
Göthner Susanne Uppsala Bilkår
Hallberg Katarina Östgöta Bilkår

Handorff Tim Eskilstuna Bilkår
Hedberg Anna Stockholms Bilkår
Hedlund Anita Hälsinglands Bilkår
Heikkinen Lars Skellefteå Bilkår
Helldner Jimmy Lindome Bilkår
Hellström Johanna  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Henningson Mats Eskilstuna Bilkår
Hermansson Marcus Karlstads Bilkår
Hoas Gunnar Stockholms Bilkår
Hoffman Johannes  Ström-Hammerdals 

Bilkår
Hoffman Mikael Enköpings Bilkår
Härdeman Pär Hallands Bilkår
Högnelid Johan Luleå-Boden Bilkår
Hörnsten Johan Stockholms Bilkår
Idh Mikael  Jönköping-Huskvarna 

Bilkår
Jensen Henrik Stockholms Bilkår
Jensen Robert Helsingborg Bilkår
Jerneholt Tony Kristianstad Bilkår
Jocobsson Anders <Riksförbundet>
Johannesson Markus Hallands Bilkår
Johansson Angelo Gotlands Bilkår
Johansson Håkan Stockholms Bilkår
Johansson Magnus Nyköpings Bilkår
Johansson Marianne  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Johansson Stein-Ulf Stockholms Bilkår
Johnsen Johnny Stockholms Bilkår
Jonsson Simon Skaraborgs Bilkår
Karhusola Johansson  Göteborgs och 
Anna-Lena Bohusläns Bilkår
Klaesson Hans Östersund Bilkår
Klasson Glenn Malmö Bilkår
Knutsson Joakim  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Kruzenhof Carl Märsta-Sigtuna Bilkår
Kvist Hampus Östgöta Bilkår
Lange Johan Stockholms Bilkår
Larsson Daniel  Hässleholm-Perstorp 

Bilkår
Larsson Gunnel Gävle Bilkår
Larsson Marcus Östgöta Bilkår
Larsson Pär Gävle Bilkår
Leidersdorff-Menzel William Malmö Bilkår
Lilja Edsmar Maria Stockholms Bilkår
Ljunggren Adam Östgöta Bilkår
Lombard Rebecka Karlstads Bilkår
Lundberg Jens Skellefteå Bilkår
Magnusson Gunnar Hallands Bilkår
Magnusson Thomas Karlstads Bilkår
Malmberg Eva Ängelholm Bilkår
Malmén Jenny Stockholms Bilkår
Malmeström-Sobelius My Stockholms Bilkår
McDaniel Claes Ängelholm Bilkår
McKenzie Niklas Helsingborg Bilkår
Mirkovic Daniel Skaraborgs Bilkår
Mirkovic Kristian Skaraborgs Bilkår
Modigh Josephine Stockholms Bilkår
Mohammed Nisar Stockholms Bilkår
Mäkinen Jimmy Östgöta Bilkår
Nilsson Kreü Niklas Älvsjö Bilkår

Nilsson Mattias Stockholms Bilkår
Nilsson Nils Erik  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Nydahl Erik Helsingborg Bilkår
Nydahl Johan Helsingborg Bilkår
Nyh Andreas Sundsvalls Bilkår
Nyström Johan Stockholms Bilkår
Nålberg Martin Bergslagens Bilkår
Olsson Albin  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Olsson Håkan Karlstads Bilkår
Olsson Inge  Västra Mälardalens 

Bilkår
Ornstein Henrik Karlstads Bilkår
Persson Mattias Älvsjö Bilkår
Petersson Elin  Jönköping-Huskvarna 

Bilkår
Petkovski Simo Östgöta Bilkår
Pettersson Stenman Michelle Helsingborg Bilkår
Ribsskog Jenny Stockholms Bilkår
Rogenfelt Kristofer Östersund Bilkår
Rosefors Patrick  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Rundqvist Erik  Mellersta Mälardalens 

Bilkår
Sandahl Victor Älvsjö Bilkår
Sandberg Birgitta Hälsinglands Bilkår
Schüberg Linda Sundsvalls Bilkår
Selling Madelen Nyköpings Bilkår
Sinik Alexander  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Sousa Santos Carmen Stockholms Bilkår
Stark Benny Stockholms Bilkår
Stenström Noah Stockholms Bilkår
Struwe Sebastian Helsingborg Bilkår
Ström Sofie Stockholms Bilkår
Sundqvist Cathrine Stockholms Bilkår
Svensson Jenny <Riksförbundet>
Svensson Stefan Ystad Bilkår
Svenzon Sofia  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår
Sverker Henrik Höglandets Bilkår
Sylle Daniel Östgöta Bilkår
Säll Thomas Stockholms Bilkår
Särnblad Pär Skellefteå Bilkår
Söderström Stefan Stockholms Bilkår
Thomsen Brandt Kronobergs Bilkår
Thunberg Jonas Hofors-Torsåkers Bilkår
Tiblom Hector Helsingborg Bilkår
Twerin Rickard Eskilstuna Bilkår
Ulvesjö Magnus Stockholms Bilkår
Van Duuren Markus Helsingborg Bilkår
Werner Peter Märsta-Sigtuna Bilkår
Widmark Lise-Lotte Stockholms Bilkår
von Seth Håkan Nyköpings Bilkår
von Tell Kasper Trestad Bilkår
Vretling Lena Stockholms Bilkår
Zimmerman Jan Gävle Bilkår
Åkerlund Niclas Östersund Bilkår
Öhrberg Pär  Mellersta Mälardalens 

Bilkår
Östergårds Christoffer  Göteborgs och 

Bohusläns Bilkår

2016-02-27 – 2016-05-16


