Västernorrlandsgruppen är traditionsbärare för både Härnösands kustartilleriregemente
(KA 5) och Västernorrlands regemente (I 21/Fo 23). Båda förbandens fanor fanns med på
flankerna av den svenska vid gruppens lunch för de utryckande värnpliktiga. Foto Bertil
Olofsson.

Bäste Soldat vid Västernorrlandsgruppens grundutbildning
2018
Västernorrlandsgruppens mäss på Salutbacken i Härnösand var platsen för utnämningen av Bäste Soldat 2018 vid Västernorrlandsgruppens grundutbildning för
hemvärn. Utnämningen ägde rum i samband med en lunch för gruppens värnpliktiga på deras sista tjänstgöringsdag.
Lunchen inleddes med att kapten Terje Fredriksson hälsade de värnpliktiga välkomna och berättade om mässens historia och mässliv.
Efter en mycket välsmakande lunch med fläskfilé och potatisgratäng omgrupperade deltagarna till ett sällskapsrum bredvid matsalen där kaffe intogs.
Västernorrlandsgruppens själasörjare, garnisonspastor Christina Grönroos, höll en
tankeväckande betraktelse om att be. Hon avslutade med att välsigna de närvarande och överlämnade ett exemplar av sin 40-sidiga skrift Nautiska Bönbok, böner
för sjöfarare. Ett praktiskt plastat verk i lämpligt format för att medföras både till
sjöss och i en stridspackning.

Daniel Johansson från Södertälje tilldelades därefter utmärkelsen Bäste Soldat vid
Västernorrlandsgruppens grundutbildning för hemvärn 2018. Utmärkelsensen
överlämnades av Bertil Olofsson från Västernorrlands Regementes Kamratförening.

Daniel Johansson har ur Bertil Olofssons hand just mottagit Västernorrlands Regementes
Kamratförenings utmärkelsen. Foto Urban Fröberg.

Valet av Daniel Johansson till Bäste Soldat motiveras med följande ord: Du har
valts till Bäste Soldat av kamraterna i ditt förband och för dina insatser och ditt
engagemang i Försvaret. Du är en föregångsman.
Västernorrlands Regementes Kamratförening började 1958 att dela ut utmärkelsen
Bäste Soldat. Efter nedläggningen av I 21 och NB 21 år 2000 går den till de Bästa
Soldaterna vid Ångermanlands- och Medelpads hemvärnsbataljoner samt till den
Bäste Soldaten vid den grundläggande militär utbildningen för hemvärn vid Västernorrlandsgruppen. Bäste Soldat utses av kamraterna vid respektive förband.
Årets utdelning är alltså den sextionde i ordningen vilket innebär att det till dags
dato torde ha utnämnts omkring 450 Bäste Soldater av kamratföreningen.
Efter utlämning av ytterligare några utmärkelser och trevlig samvaro avslutades
sammankomsten med fotografering vid Kusthöjdens salutbatteri.

