Hösten är här, älgjakten är över och kamratföreningen har dragit igång sin verksamhet.
Ordförande Hans Nauclér vid en av sina jakttroféer. Foto Margit Nauclér.

Ordförande har ordet september 2018
Det verkar vara rekordens år. När upplevde vi en vinter som den senaste?
Kanske 1966, påstår metrologerna, men årets sommar är nog oslagbar på gott
och ont. Man befarade att älgstammen tagit
stryk men det är inget vi märkt av här i vart
fall.
Verksamheten i kamratföreningen har nyss
startat upp med tisdagsmöten, föredrag på
Solgården, bärplockning, studiecirklar mm.
Vilket framgår av vår hemsida. Nytt är att vi
har knutit kontakt med T 3 Kamratförening om
att samordna våra aktiviteter.

Bengt-Ivar ”Biva” Rådström. Foto från Västernorrlandsgruppen.

Den 25 oktober kommer den nye chefen för
Västernorrlands gruppen, kommendörkapten
Bengt-Ivar”Biva”Rådström, hit och vi har en
kamratlunch på Hallstaberget med efterföljande
genomgång.

Biva förknippar jag med min barndom och en affär som familjerna Näsberg och
Olofsson hade i källaren på konsumhuset på Önsta. Butikens namn BiVa, stod
för billiga varor.
Det ska bli trevligt att ha ett samarbete med T3 och nu känns det som om cirkeln
är sluten för min del. Som skolgrabb tävlingssköt jag rätt intensivt, för mycket
tyckte mina lärare. T3 hade fantastiska skyttar. Albert Olsson var ett av deras
ess. Han var liksom jag vänsterskytt och vi tampades ofta i olika finaler. Albert
lärde mig många knep för att bemästra nervositeten, att tugga hårdbröd och nosa
på ljung. Vad jag minns så hade inget av hans knep någon effekt på min nervositet.
Hösten blir intressant även av andra orsaker, då den parlamentariska situationen
är allt annat än klar. Oavsett regeringsbildning tror och hoppas vi att en militär
etablering här i Sollefteå kommit närmare. Tjärnmyran är ”nyskyltad”, röjning
har påbörjats och hemvärnet ”krigar” för att öppna fältet för skarpskjutning
redan nästa år. Det är en spännande tid som väntar.

Hans Nauclér
Ordförande

