Ordförande har ordet februari 2021
Det är märkliga tider vi upplever men kanske börjar vi skönja början till slutet av
pandemin eller i vart fall till en någorlunda återgång till ett vanligt socialt leverne.
Styrelsens förhoppning är att föreningen efter sommaren skall kunna återgå till
ordinarie verksamhet.
Det finns flera positiva skäl att vara optimistisk. Kamratföreningen bildades den 21
juni 1936 och fyller alltså 85 i år. Återetableringen av Västernorrlands regemente är
ett annat positivt skäl väl värt att manifestera.
På grund av pandemin kan vårt årsmöte inte genomföras som vanligt nu i februari.
Tanken att vi i september istället vid ett och samma tillfälle skall fira:
att Kamratföreningen fyller 85 år
återetableringen av Västernorrlands regemente
vårt årsmöte
Varför inte förlägga firandet till Hotell Hallstaberget som vi gjorde vid vårt senaste
jubileum för 5 år sedan? Det skulle vara något att se fram emot! Beslut om detta
kommer att behandlas vid ett styrelsemöte i slutet av mars. Förhoppningsvis vet vi då
mera om vaccinations- och pandemiläget.

Januari var en rejält snörik månad. Mycket snö innebär mera skottning. Tur att vi
har Krister Strid som kommer med ”stortraktorn” när vår snöslunga inte orkar
längre. Som tur är har vi ett nytt tak där snön rasar av sig själv. Älgarna och
rådjuren har det också tufft i det stora snödjupet. En älgfamilj huserar i Sjöbacken
inte långt från vårt hus. De har det jobbigt med all djupsnö. Foto Hans Nauclér.

Det vi känner till om återetableringen av I 21 är att den skall påbörjas i slutet av
2021. I dagsläget vet vi inte vilken som kommer att utses till regementschef och vilka
hans närmaste medarbetare kommer att bli men det framkommer nog ganska snart.
Arméstaben kommer med en etableringsplan i slutet av april.

Det har kommit direktiv om att återställa Tjärnmyrans skjutfält och de byggnader
som finns i anslutning till skjutfältsexpeditionen. Foto I 21 Kamratförening arkiv.

Sannolikt kommer nybyggnationer på kasernområdet att lokaliseras till motorområdet med sträckning mot Gnun. I bakgrunden Hallstaberget med hoppbacken.
Foto I 21 Kamratförening arkiv.

I 21 och detachementet i Östersund ska tillsammans sätta upp tre ”lokalförsvarsbataljoner” av en ny typ. De kommer att ha en större rörlighet än sina föregångare
och är väl jämförbara med norrlandskyttebataljonerna, dock med en helt annan
modernare fordonspark.
Spännande tider väntar och redan i år får vi se de första stegen i etableringen.

Till sist måste jag få ta med en bild på I 21 IF: s duktiga ungdomar. Deras
kunnande är gott och tillväxten god vilket lovar gott för föreningens framtid.
Kortet är taget strax före jul 2020 och skickades ut som julkort till I 21 IF
sponsorer. Foto ungdomsledare Patrik Jonasson I 21 IF.
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