Ordförande har ordet mars 2019

Den nya luftgevärshallen som den såg ut under byggtiden. I byggnaden finns sekretariat, expeditioner, förråd och luftgevärsba. Byggnaden saknar ännu namn. Namnförslag mottas därför gärna
av I 21 IF styrelse. Foto från I 21 IF.

Sollefteå har verkligen kommit i fokus medialt. Vem hade trott att Frida Karlsson
skulle bli så omskriven och omtyckt efter sina fantastiska insatser på VM i skidor.
Nu i skrivande stund arrangerar Sollefteå JSM. Hans Pahlin är tävlingsledare och Frida Karlsson får visa upp sig för sina supportrar på hemmaplan. Hans Pahlin är också
chef för Ångermanlands Hemvärnsbataljon och vice ordförande i I 21 IF. Han har
tidigare varit ledamot i vår kamratförenings styrelse och kapten på I 21.
Denna vecka stundar dessutom VM i skidskytte, där I 21 är representerade i organisationen och på skjutvallen med flera funktionärer.
Tävlingsledare är Ulrika Öberg I 21 IF. Hon låg på Idrottsplutonen 1998 - 99 med
bland andra Björn Ferry, Karl Johan Bergman och min dotter Marie. Vice tävlingsledare är en annan före detta I 21 åkare, Malin Jonsson, som är lilla syster till Helena
Ekholm.
Vid VM har vi naturligtvis stora förhoppningar på vår egen Sebastian Samuelsson.
Han är en mycket duktig skidskytt som dessutom modigt visat vad han anser om

doping. Något som tyvärr lett till att han har ett latent hot över sig efter sina uttalanden om Ryssland.
På hemmaplan har vi just färdigställt vår nya luftgevärshall på Hallsta. Den rymmer
expeditioner tidtagning med mera och har ersatt våra gamla Göby-baracker, som
härstammade från I 21. Byggnaden väckte stor uppmärksamhet vid JSM i skidskytte i
januari samt nyligen då flera landslag lagt sin uppladdning på I 21 arenan.

I den nya hallen disponerar tidtagarna utrymmet bakom fönstren i bottenvåningen och speakern
har sin plats på övervåningen. Foto från I 21 IF.

I år är det 19 år sedan som I 21/Fo 23 och Ångermanlandsbrigaden lades ned. Trots
det har vår kamratförening ett mycket aktivt liv med studier och andra verksamheter.
Roligt är att detta liv blivit ännu mera givande sedan T 3 kamratförening och vi för
ett år sedan inledde vårt samarbete.
Och ännu bättre kan det bli. I februari hade Enskilda Kassan (EK) och vi en första
sammankomst om att sätta igång ett samarbete. Skall de tre militära kamratföreningarna i Sollefteå ha någon framtid är det nödvändigt att de fördjupar sitt samarbete.
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