Ordförande har ordet september 2020
Vi börjar kanske se ljuset i tunneln men fram till jul får vi sannolikt leva med
alla restriktioner. Det innebär att våra samlingar på tisdagar, arrangemang på
Solgården och gemensamma utflykter får vänta tills myndigheterna ger
klartecken.
Kamratföreningen hade den första september ett ”fysiskt styrelsemöte” hemma
hos vår utomordentlige sekreterare Lars Boström. Det togs då fram en handlingsplan för hösten, som i korthet innebär att våra tre studiecirklar träffas var
för sig på ABF. Vidare att hemsidan får utökad betydelse som vår mötesplats
och att vi till den välkomnar vi flera bidrag.
Direkt efter mitt bidrag Ordförande har ordet september 2020 finns länkar till
protokollet från styrelsemötet och en bildbilaga. Lite längre ned på hemsidan
finns också annonser om vårt höstprogram och studiecirklarna.
Vår datahandläggare Rolf Könberg kommer under hösten att informera oss i hur
vi kan ha möten, utbildningar och konferenser över nätet. Styrelsen återkommer
snart om detta.

”Förbindelsen provas. Klart slut från Hans.” Hösten är här och med den älgjakten. Förberedelserna är avklarade. Passen är rensade, nya jakttorn har
byggts, säkerheten är kontrollerad och vapnen är inskjutna. Jakthundarnas
GPS har testats. Nya batterier i jaktradion och förbindelseproven är som synes
avklarade. Förberedelserna inför en älgjakt är mycket omfattande och minst
lika omfattande som inför en bataljonsövning. Foto från Hans Nauclér.

Jag har den stora förmånen att bo mitt i jaktområdet och detta blir min fyrtiofemte älgjakt här i Västby och det finns gott om både björn och annat här i
markerna. Jag hade en mårdhund i ”laggårn” för ett tag sedan. Den lyckades
överraska mig och smita ut i friheten i en våldsam rusning mellan mina ben.
I 21 IF för ju regementets namn vidare i media och vid SM i Rullskidskytte nu
senast i Dala Järna tog I 21IF flera guld och andra medaljer.

Sebastian Samuelsson vann dubbelt vid SM i Rullskidskytte. Överst på prispallen
ses han här efter SM Sprint Rullskidskytte omgiven av tvåan Martin Ponsillouma och trean Torstein Stenersen. Sebastian Samuelsson är I 21 IF: s och Sveriges stora herrstjärna. Foto från Hans Nauclér.
Nämnas bör också att två duktiga kvinnliga skidskyttar, Teodora Westerlund
och Rebecca Sandnäs, från Jakobstad i Finland sökte sig till Sollefteå och GBskolan och tävlar nu för I 21 IF. Vid SM i Rullskidskytte vann de var sitt guld.
Glöm inte att skicka din mejladress till Lars Boström.
Vänliga hälsningar

Hans Nauclér

