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Året springer fort fram och nu är vi redan framme till 
vintern och vi har en hel del att ta tag, i som i vissa fall 
blivit åsidosatta på grund av andra mer akuta ärenden. 
 Under året har det varit fullt upp med arbete för 
Riksstyrelsen, det har varit mycket tidskrävande att 
kunna tillgodose medlemmar men även att hjälpa till och 
förmedla mellan medlemmar när det krisar sig. 
 Jag vill uppmana samtliga kårer och deras styrelse att 
vara noga med att redan vid medlemsantagningar infor-
mera om vad FMCK är för någon organisation. Vi är en 
Frivillig Försvarsorganisation i första hand vars huvud-
uppgift är att rekrytera och utbilda mc-ordonnanser och 
har där igenom ett stort ansvar och åtagande gentemot 
Försvarsmakten. Detta verkar som att en del av er ute 
i kårerna glömt bort. Det är något som styrelserna runt 
om i landet måste arbeta med. Vi har krav på oss att visa 
resultat med vår rekrytering till våra uppdragsgivare. 
Det är styrelsen ute i kårerna som bär det yttersta ansva-
ret för att verksamheten bedrivs i enlighet med FMCK:s 
stadgar och målsättning. Då vi får fler uppdrag från våra 
uppdragsgivare och behovet av mc-ordonnanser ökar, så 
är det oerhört viktigt att verksamheten bedrivs rätt.  
 Våra Grundkurs Mc för året är nu genomförda, en 
lättnad att vi fick ihop dessa till slut, även om det först 
inte såg så ljust ut med instruktörer. Grundkurs Mc i 
Villingsberg blev flyttad till Kråk, på grund av instruktörsbrist. Där planerade vi att köra två kurser 
parallellt men vi fick inte elever till två kurser, så vi fick dessvärre ställa en. Ett stort tack till samtliga 
instruktörer som ställt upp och arbetat under året på våra kurser. 
 Den 2 december gick startskottet av kansliets flytt till Skultorp och våra fina nya lokaler. Detta 
kan medföra att kanslipersonalen kanske inte kan stötta er lika mycket under en period som skulle 
önskas. Så jag vill be er alla om förståelse för att personalen på kansliet behöver få tid för att komma 
ordning i de nya lokalerna. Men det kommer att bli bra när allt är flyttat och klart, så ha tålamod. 
 

    Önskar er alla en riktigt God Jul  
       och Ett Gott Nytt År!

 Hälsningar Fredrik Blomdahl,  
FMCK Rikskårchef     
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ersättning i form av text/bildrättigheter utgår om inte ett skriftligt avtal föreligger. Just detta nummer är 
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Ladda ner  

– och visa på regionala aktiviteter etc! 
 
FMCK Varberg producerade 2019 en film som visar en 
mc-ordonnans i både gammal och ny stil. Filmen går att 
hitta på Youtube: sök ”FMCK Varberg”. 
 
 
Länkadress:  
https://www.youtube.com/watch?v=L22wKBeSV18&t=
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Vi behöver bli fler instruktörer. 2019 
blev vi tvungna att ställa in en av 
grundkurserna på grund av instruk-
törsbrist. Det är olyckligt att vi har 
hamnat där och det beror på flera 
saker som vi kommer till längre 
ned, men nummer 1 här och nu är 
att försöka se till att det inte händer 
igen.

Alla kårer behöver hjälpas åt med att ta fram 
lämpliga kandidater som är lämpliga att gå 
instruktörsutbildningen. Vad är det som krävs 
för att bli instruktör då? 
 Först och främst måste du såklart kunna 
köra motorcykel, du ska också ha ett starkt in-
tresse av det gröna och ha lätt för att samarbeta 
med andra människor, för att nå ett gemen-
samt mål. Resten får du lära dig på kurserna. 

Instruktörsutbildningen
Kurserna är uppdelade med fokus på olika 
saker men alla sammantaget syftar till att ge 
dig en bra grund att stå på för att klara av 
uppdraget som instruktör. 

Du får lära dig bland annat att:
• tala inför grupp
• pedagogik och hur man som elev lär sig  
 på olika sätt
• ledarskap
• gruppdynamik
• och mycket mer! 

Instruktör  
– kanske något för just dig?!

Som deltagare i instruktörutbildningen får du 
en gedigen utbildning och ett bra stöd att kom-
ma igång som instruktör när du är klar med 
kurserna. Flera av kurserna har tydliga inslag 
av återkoppling på hur du agerar, presenterar 
och uppfattas som instruktör. 
 Du kan exempelvis få uppgiften att gå 
igenom hur karta och kompass fungerar. I 
detta finns det en stor portion med fokus på 
dig som presentatör. Vad var bra, vad kan du 
göra bättre och vad bör du ta bort.  
 Det här är en utvecklande del och all 
feedback gör dig mer uppmärksam på hur du 
uppfattas i rollen som instruktör. Alla kurser 
är sanktionerade av Försvarsmakten och flera 
av dem är generella kurser så att de passar 
för alla grenar inom det frivilliga. Så när man 
går instruktörskurs så träffar man folk som 
ska bli instruktörer inom de andra grenarna 
av frivilligvärlden, exempelvis Bilkåren, 
Lottakåren och liknande.  
 Försvarsmaktens kurser har även gott 
renommé civilt, eftersom man är duktig på 
bland annat ledarskap inom FM. Så det är bra 
kurser att ha i bagaget. Vi kan ta kursen UGL 
(utveckling grupp och ledare) som exempel. 
Den har blivit spridd även i den civila världen 
eftersom den är så bra. 
 
Att verka som instruktör
Det är roligt att vara instruktör. Att vara med 
på resan när rekryten kommer in och hela 
vägen genom kursen till färdig ordonnans är 
väldigt utvecklande. I vissa fall också utma-
nande. Speciellt roligt är det när någon elev 
har svårt att klara någon bit i utbildningen och 

man lyckas få eleven att hitta nyckeln till hur 
man ska lösa uppgiften.  
 En annan rolig del är att den ena kursen 
inte är den andra lik. Såklart så innehåller alla 
kurser av samma sort, samma utbildningsmo-
ment. Men eftersom alla människor är olika 
så blir gruppdynamiken olika, och det gör att 
man ibland får hantera samma sak på olika 
sätt beroende på hur gruppen ser ut. Grupp-
sammansättningen hos eleverna kan man 
också säga är unik. Det är sällsynt att man har 
den här blandningen av folk någon annan-
stans, eftersom eleverna ofta har så skiftande 
bakgrund. Någon är byggnadsarbetare, någon 
är jurist en annan kan vara sjuksköterska eller 
chaufför. Blandningen kan se ut hur som helst. 
Det gemensamma är att man gillar att köra 
motorcykel och vill göra en insats för samhäl-
let.

Ersättning
När man går kurs får man ersättning motsva-
rade sjukpenning från Försäkringskassan. När 
man sedan tjänstgör som färdig instruktör är 
ersättningen högre.  
 Man håller på inom Försvarsmakten att 
titta på just ersättningsbiten och målsättning-
en är att det ska komma ett remissförslag nu 
inom kort. Hur det förslaget ser ut återstår att 
se. Men man är medveten inom Försvarsmak-
ten att instruktörer i frivilligvärlden tycker att 
ersättningen har halkat efter en tid. Att det går 
ut på remiss är första steget. Därefter ska pro-
cessen med ändringar ta vid, så det kommer 
ta ett tag till innan det är klart. Men vi håller 
tummarna att det blir en ändring.
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Bakgrunden till att vi har en brist
Det beror på flera saker. Dels så är det såklart 
en bidragande orsak att ersättningen inte höjts 
något nämnvärt de senaste åren. Men det finns 
flera anledningar. Den viktigaste är nog att vi 
inte lyckats sälja in hur roligt det är att vara 
instruktör. 
 Vi behöver helt enkelt fylla på med mer 
folk på instruktörskurserna. Sedan är det 
såklart ibland svårt att få livspusslet att gå 
ihop. Det kan vara barn, familj, civilt arbete 
och annat som krockar. Det är också en av 
anledningarna till att vi tittar på möjligheten 
att dels dela upp grundkursen i två delar. Men 
också att man ska kunna tjänstgöra en av de 
två veckorna som en del har gjort i Eksjö när 
kurserna gick där. 
 
Speciellt roligt är att vi har ett par instruktörer 
som varit borta en tid och är på väg tillbaka 
och ska tjänstgöra i Älvdalen nu i vinter. 
 
Så avslutningsvis, vi behöver bli fler. Varför 
inte bli instruktör?! Det är roligt och en spän-
nande utmaning. Du hittar kursstegen på 
FMCKs webbsida.

Hälsningar, Lennart Rönnholm, FMCK rikssty-
relse – Stf utbildningschef

Vinnare ”Årets Bild 2019”. Foto: Torbjörn Ottosson

Årets bild 2019

Christer Forssén. Foto: Susanne Zotterman

Foto: Torbjörn Ottosson
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FMCK VÄRMLAND

FMCK Värmland var inbjuden till Bilkårens 60-årsjubileum i Karlstad och 
det tackade jag med glädje ja till. Det började med att jag fick skjuts 
från Residenset i en Sprint, ända fram till Brigadmuseet där Bilkårens 
ordförande Gärd Wärnevall, iklädd bilkårens gamla uniform, hälsade 
oss speciellt inbjudna varmt välkomna. 

Väl inne i Brigadmuseet tog Lottornas egen Kerstin över och vi fick en guidad tur. Det blev en 
tidsresa med början av 2:dra världskriget. Allt från Raoul Wallenberg och räddningen av judar, 
till Folke Bernadotte och de vita bussarna. En intressant upplysning var att i vår stadsdel på 
Herrhagen under den här tiden hade flyktingar som kom från Norge. 
 
Därefter blev det åter blev dags att bli skjutsade i en Sprint med privatchaufför tillbaks till 
Residenset där middagen skulle serveras. Kvällen fortsatte med flera tacktal för den intressanta 
och välorganiserade tillställningen.
 Jag sänder ett tack till Karlstads Bilkår som lät oss vara med på detta jubileum. 

Text och foto: Mariette Eriksson, FMCK Värmland 

Karlstads  
Bilkår 60 år

”Jubileumsfest med början 
på Brigadmuseet i Karlstad 
avslutades med middag på 
Landshövdingens Residens”
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FMCK Värmlands återkommande 
rekryteringsdagar under en av 
Värmlands mest besökta platser.

Vi var åter på plats under dessa fantastiska 
dagar där det samlas mycket människor, 
ungdomar och barn. Detta är något som alla 
vill åka till för det finns så mycket att se och 
göra under dessa dagar. Där finns allt från 
alpackor, kossor, kaniner, mat, godis och 
FMCK med sina motorcyklar. I år fick vi 
en väldigt bra plats så vi hade många besö-
kare under hela helgen och det gav oss nya 
medlemmar och nya blivande ordonnanser. 
Vi hade återigen ett fint samarbete med För-
svarsutbildarna och det är något vi absolut 
kommer att fortsätta med. Stort tack till de 
som hjälpte till på dessa dagar, ingen nämn 
och ingen glömd. 

Mariette Eriksson, FMCK Värmland

Rekrytering  
på Lilleruds- 
dagarna i 
Värmland

Nu är det dags för er ute på kårerna att börja 
planera för kursverksamheten 2020
Vinterkurser vecka 6, 7 och 8 
Vi börjar med Vinterkurser veckorna 6, 7 och 8. Där kan det eventuellt finnas någon plats kvar. 
Kontakta FMCK-kansliet vid förfrågan. FMCK kommer att genomföra fyra stycken Gk MC under 
2020. Vi börjar veckorna 19-20 på en ny kursplats, Marma skjutfält i Älvkarleby kommun. 
 
Veckorna 29-30, 34-35 och 36-37 
Sedan blir det åter till kända trakter veckorna 29-30 på Kråks skjutfält, söder om Karlsborg. Vi 
kommer också återvända till Eksjö med två kurser, veckorna 34-35 och 36-37. Jag hoppas att vi 
kan fylla dessa kurser med elever för ni behövs och är en efterfrågad resurs ute i verksamheten.

Veckorna 29-30
Veckorna 29-30 avser vi att genomföra Instruktörs kurs MC på Kråk, där hoppas jag att vi får 
erfarna ordonnanser som känner att ni vill gå vidare och utveckla era kunskaper och känner att ni 
vill jobba som instruktörer.
 Till hösten kommer vi som vanligt att genomföra en Mekaniker-/teknikerkurs datum på 
denna är inte fastslaget, men vi informerar om den så snart allt är klart. 

Utbildning Ungdom 2020
Fler organisationer än FMCK bedriver ungdomsverksamhet och det handlar i stor grad om att 
väcka och bevara intresset för ett engagemang i totalförsvaret. 
 Med det sagt, så vore det toppen om kårerna hjälpte intresserade ungdomar att få syn på de 
kurser som andra frivilliga försvarsorganisationer anordnar. Om FMCK sedan blir den organisation 
en ungdom väljer så ska FMCK se till att det valet fortsätter att vara det rätta!
Vi har haft svårt att klara instruktörsbemanningen i några år, men inför 2020 ser det lite bättre 
ut. Det skulle vara väldigt roligt om vi också fick ett ordentligt elevunderlag inför 2020 och det 
är läge att alla ute i kårerna börjar prata med de ungdomar som finns i verksamheten om våra 
ungdomskurser.

Under 2020 planerar vi att genomföra UK 1-3
Vi som håller i AO 3 och AO7 ser fram emot ett nytt år med goda möjligheter att få utveckla FMCKs 
medlemmar till att bli bättre på att köra och sköta sin tilldelade och eventuella egna motorcykel. 

Hälsningar, Christer Wallin, FMCK Utbildningschef

Kurser
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Ränneslätt  
2019
Ränneslättsloppet är en av Sveriges största endurotävlingar och körs alltid på hösten 
och då på Eksjö garnisons övningsfält Ränneslätt. Tävlingen är den andra i Svensk 
Enduroklassiker tillsammans med Gotland Grand National och Stångebroslaget.

RÄNNESLÄTT



FMCK NR 3 & 4. 2019   9

Stora bilden: Kennet Hoppman FMCK Örebro. 

Bild uppe till vänster: Mattias Eriksson FMCK 
Värmland.

Bild uppe till höger: Jonathan Nilsson FMCK 
Varberg, nr 1 Patric Johansson FMCK Hudiksvall.

Bild mitten: Så kan det gå!

Bild längst ned: Prispallen.

Det var en fin bana stenig och bökig precis som 
en riktig endurotävling ska vara.
 Jag hade åkt dit för att heja och fotografera 
Mattias Eriksson från Värmland och träffa alla 
andra som skulle köra militärklasser. Det är all-
tid lika roligt att träffa alla FMCK:are och man 
känner sig så välkommen. Mattias krokade ihop 
med ett gäng andra direkt i starten och kom i 
väg bland de sista, men han körde ifatt alla och 
låg trea uppe på berget. På väg utför så slog det 
undan bakhjulet för honom med en punktering 
till följd, så det var bara att ta sig till depån för 
däckbyte. Väl i depån så hade Mattias tagit dit 
allt – utom reservhjul som låg kvar i husbilen- 
bara att lägga på en rem och springa och hämta 
däcket och få på det i högsta fart, och ut igen i 
spåret. Det blev mycket tid att hämta igen och 
trots allt krångel så var Mattias nöjd med sin 
8:nde plats. Bara på det igen, Gotland är kvar!

 
Placeringar:
1. Patrik Görl, Försvarsmaktens EK.  
 3 varv, tid 1.50:18
2. Samuel Bolin, FMCK Falun.  
 3 varv, tid 1.58:32
3. Dan Insulander, Försvarsmaktens EK.  
 3 varv, tid 2.04:24
8. Mattias Eriksson, FMCK Värmland.  
 2 varv, tid 1.34:31

Text och foto: Mariette Eriksson, FMCK Värmland
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Ungdom

Defense 
Camp ’19
Ett av sommarens bästa läger för ungdomar är nog 
Defense Camp, som karrangeras gemensamt av FMCK, 
Bilkåren, Frivilliga Flygkåren/FFK och Sjövärnskåren 
utanför de vanliga ungdomskurserna.

Förutom en mängd olika samarbetsövningar i militär kontext så får 
deltagarna bland annat lära sig att sätta ihop en bår, lägga förband, läsa 
och tolka karta, maskera sig själva samt fordon mm. Dessutom får de 
åka med på en mängd olika fordon, fartyg och flygplan.  

DEFENSE CAMP
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 Årets läger hölls på Marma i Uppsala län och deltagarna var fler 
än tidigare, 40 ungdomar fördelade på 2 täter. Varje sådan tät fick en 
heldag med respektive frivillig försvarsorganisation. För fjärde året 
i rad bidrog FMCK med instruktörer, förare och motorcyklar för att 
visa vår gröna verksamhet.  
 Upplägget för FMCKs dag var att börja dagen med tekniksidan på 
motorcykeln samt lite grundläggande karttjänst. De fick till exempel 
kontrollera hjul och bromsar och se hur en förgasare är uppbyggd och 
fungerar. Efter lunch höjer vi alltid temperaturen på verksamheten, 
bokstavligen. Med hjälm, ryggskydd, knäskydd och handskar så kom-
mer ju värmen, och då var det skönt att hoppa upp bakpå och känna 
fartvinden. En efter en av ungdomarna fick prova på att åka med bak-
på, i varierande terräng. Allt ifrån grusvägar till ren terrängkörning 
för de som ville. Det var absolut en bra träning även för oss som körde, 
och vi var lättvaggade om kvällarna.

Oscar Eklund, FMCK Uppsala
Foto: Oscar Eklund, Alice Wallin FFK m.fl
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Den 29 maj så samlades vi ett gäng på 6 
personer på Ing 2 för att åka till Huskvarna 
Folkets Park där de alltid under sommaren 
har en mängd onsdagar med utställningar 
med olika teman. Denna dag så var det 
motorcyklar och mopeder som var temat och 
det passade oss alldeles utmärkt. Underteck-
nad var dagen till ära följebil om något skulle 
strula till sig med 258:orna. 
 Vi bar oss i iväg och Jocke tog täten över 
Ränneslätt och småvägar mot Huskvarna, 
vad täten glömde var att följebilen var en 
Vivarobuss och inte grönreggad, men det 
gick bra över fältet ändå. Även fart och vägar 
var inte alltid det ultimata för bussen, så rätt 
som det var blev jag ensam på vägen och jag 
hade inte en blekaste aning om vart jag var. 
Inte heller jag någon susning om vilket håll 
de andra hade tagit. När jag fick möte så blev 
jag tvungen att backa för att kunna komma 

Fokus på rekrytering 
av mc-ordonnanser

FMCK EKSJÖ

Eftersom vi i Eksjö under 2019 inte har några elever som ska gå Grundkurs Mc så satsar kåren i år på lite 
mer rekrytering mot Försvarsmakten. Så avtalshandläggaren och mc-ordonnanserna har tillsammans 
lagt upp ett antal tillfällen där vi skall profilera oss och förhoppningsvis få in nya medlemmar som vill 
utbilda sig till mc-ordonnanser framöver. Först så var vi närvarande på Military Weekend, som vi skrev i 
förra numret av Journalen. 
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framåt, och det gjorde ju inte saken lättare att komma ifatt de andra. 
 Som tur var så kom Andreas till undsättning och körde tillbaka 
för att möta upp mig och då kunde jag komma ifatt dem igen och hitta 
vart vi skulle. 
 
Väl framme i Huskvarna så körde de andra in i parken och jag parke-
rade på, ett i mitt tycke en mycket bra parkeringsplats, men detta tyck-
te inte Jocke utan han ville att även jag skulle köra innanför grindarna. 
Detta gjorde att jag faktiskt höll på att ta med mig hela stålgrinden in 
i parken med bussen. Jocke fick då plocka upp alla plastdetaljerna som 
lossnade från bussen och jag fick backa ut igen och ta om svängen så 
jag kom in i parken.  

 När vi alla var på plats så gick vi runt och kollade in alla fordon 
som stod uppställda och köpte oss lite att äta, till allas belåtenhet. I 
parken fanns det faktiskt flera gamla Husqvarnor på plats i mycket 
bra skick och det vimlade av andra fina cyklar, den ena värre än den 
andra. Det som man förvånas av är att det finns så många motorcyk-
lister som inte använder skyddskläder när de kör mc. Det gör att man 
undrar vad de tänker med?! Nästan så man önskar att de drar omkull 
bara för att de skall lära sig av läxan.  
 När vi kände oss redo att bege oss hem så blev det kolonnkörning 
genom folkhavet på plats, så visst såg de att FMCK var på plats den 
här dagen. 
 

”I parken fanns det 
faktiskt flera gamla 

Husqvarnor på plats i 
mycket bra skick och 
det vimlade av andra 

fina cyklar, den ena 
värre än den andra”

Fortsättning på nästa sida

Fortsättning på nästa sida



Garnisonens Dag 31 maj på Ränneslätt 
Ibland blir evenemangen som man vill när-
vara på väldigt tätt tidsmässigt, men vi löste 
detta ändå denna vecka.  
 På Garnisonens Dag så var det Camilla 
och Andreas som närvarade för FMCK:s räk-
ning med vårt tält, information, Mc 258 och 
två av våra små Yamaha som vi har i Eksjö-
kåren. Dessa små cyklar drog till sig barnen 
som ni förstår och eftersom vi gärna lät dem 
provsitta dem så kunde vi även passa på att 
prata med föräldrarna om mc-ordonnansbi-
ten och 258:an. Naturligtvis så informerade 
vi även om vår civila verksamhet där vår 
ungdomsenduro har blivit ganska stor och att 

det finns möjlighet för dem att komma och 
provköra under kommande prova på dag. 
Fram kom även tidigare elever från Military 
Weekend som vi mötte och pratade med där. 
Kul när man kan få prata med dem igen och 
att de kommer tillbaka, det innebär ju att det 
finns intresse för vår verksamhet. 
 Det var väldigt mycket folk i rörelse den 
här dagen, väldigt många fler än förra året, så 
det var extra kul! Tyvärr så blåste det väldigt 
mycket och det blev kallt framåt eftermidda-
gen. Men det var bara att bita ihop och vara 
kvar på plats. Andreas kunde ju värma sig 
lite mellan varven genom att köra runt på 
258:an och föra liv! 

 Det kom även medlemmar ur vår egen 
kår på besök, framför allt då vår minsta 
medlem Elsa Holmberg som pappa Billy 
Magnusson gärna satte på 258:an. Småcyk-
larna hoppade Elsa över, det var ju inget för 
henne. Det skall ju börjas i tid, eller hur? 
 
Eksjökåren kommer att fortsätta att köra sin 
rekrytering inför kommande verksamhets-
år, vem vet vi kanske kan få någon av våra 
övriga medlemmar att bli intresserad av att 
bli mc-ordonnans?!

Bild och text: Camilla Dahlberg,  
FMCK Eksjö
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Den 14 september ordnade Anders Erixzon och  
John Jinstrand 2019 års KM på vårt terrängövningsspår  
i Säve. 
 
Först kördes ett kval på vår ”fasta hinder” bana. Placeringen avgjorde startordningen för tävlingen. Tävlingen gick ut på 
att köra så många varv som möjligt på en timme. En MYCKET utmanande bana hade noggrant planerats på det område vi 
genom försvaret disponerar vid Sävedepå.
 Tävlingen kördes på MC258 och alla ordonnanser var inbjudna att köra men alla medlemmar med familj bjöds in till 
samkvämet före, under och framför allt efter KM:et då vi bjöd på hamburgare.

Ett stort tack till alla som var med och till Anders och John som ordnade det mesta. 
Johan Linnér, FMCK Göteborg

Extremkul – FMCK  
Göteborgs KM2019
Deltagare, från vänster:  
Johan Linnér, Anders Karlsson, Rolf 
Carlander, Fredrik Schmidt, Hanna 
Lövebrandt, Gusten Nilsson och på  
knä Malcolm Johnsson Granberg. 
Foto: Alexandra Agnrud

Resultat: 
1. Fredrik Schmidt 
2. Rolf Carlander  
3. Anders Karlsson

FMCK GÖTEBORG



Från lätt terräng till svår dikestagning, hinder 
över stock och stenbumlingar, körning i grus-
gropsbackarna och ut (och ner) i det berömda 
träsket. DET är motorcykelkörning det!  
 
Körningen i KRÅK-träsket har nog många 
hört talas om i FMCK, men att faktiskt vara 
där och köra i det är något helt annat. I stort 
sett kör alla fast där. Men fast man är lerig 
både på ut- och insida är det faktiskt något 
som vi inte vill vara utan. I alla fall inte ef-
teråt! 
 
Jag var med som biträde och allt i allo på 
fältet, övningarna och i verkstaden. Så du som 
är på väg in i stegen att utbilda dig vidare till 
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KRÅK
– ger mc-ordonnansen  
utmaningar som är  
få förunnat!
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Fortsättning på nästa sida
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instruktör rekommenderas varmt att anmäla dig som biträde till kom-
mande kurser, så får du en superbra bild över hela kursupplägget. Du 
hör då bara av dig till Ulrika på FMCK-kansliet med din anmälan. 
 Det är ofta varmt de här kursveckorna men så väldigt roligt… jag 
menar intressant och lärorikt. Jag blir mer än gärna med till vinterns 
kurser och hjälper till igen, antingen som mek. eller som biträde, om 
det behövs.  

 Alla deltagarna var fantastiska på kursen, likaså kursledare med 
flera. En person jag gärna höjer extra är vår suveräna mek.- och ålder-
man Lasse från Gotland. Han har ett brinnande intresse och ett stort 
hjärta för FMCK. 

Text och foto: Jonas Larsson, FMCK Falun
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”Det är ofta varmt de 
här kursveckorna men 
så väldigt roligt… jag 
menar intressant och 

lärorikt”
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Kommer både kroppen och hojen att hålla? 
Som så ofta förr gäller devisen – ingen minns 
en fegis... 

I skogen kör jag uteslutande grön hoj, så det 
var ju liksom en självklarhet för mig att då 
ställa upp i militärklass. För att åtminstone 
testa på det hela lite grann så anmälde jag mig 
faktisk till Stångebroslaget redan 2018. Fick 
då en härlig genomkörare och många nya 
erfarenheter. 
 Sen kom då tävlingssäsongen 2019, och jag 
såg tidigt till att ordna endurolicens, anmälning-
ar till de olika loppen, boenden på respektive 
plats, och såklart – båtresa över till Gotland. 
Inom kåren var det några till som hakade på 
och också ville prova på att tävla. Självklart 
hjälpte vi varandra och samåkte efter bästa 
förmåga, det underlättar betydligt att man är 
flera som hjälps åt. Inte för att vi är några super-
tävlande som elitsatsar, men tillsammans är vi 
starka!  
 En av de viktigaste lärdomarna är nog 
kamratskapet. Oavsett tuffa armbågar och hård 

Endurotävling, i militärklass!
Att gå från att aldrig ha tävlat i 
enduro, till att köra de tre klassiska 
loppen inom ett år – är det 
verkligen möjligt? Stångebroslaget, 
Ränneslättsloppet och Gotland 
Grand National, känn på hur de 
namnen känns. 

ENDUROTÄVLING



FMCK NR 3 & 4. 2019   21

Endurotävling, i militärklass!

körning när det är race, så hjälper vi varandra – 
både före, under och efter race. En får problem 
med tändstiftet strax innan start, några andra 
körde ikull med varandra, en tredje låg och 
flämtade efter målgång och var helt tömd på 
energidepåerna. Men tillsammans så hjälps vi åt, 
och blir lite bättre, lite mer förberedda till nästa 
gång… 

För att summera ihop årets tävlingar så kan jag 
bara konstatera – visst går det! Har man hyfsat 
koll på sin materiel och hoj så går det till och 
med att köra riktigt bra! Och bara genom att 
anmäla sig och komma till start, så har man ju 
kommit bra mycket längre än de andra som 
inte tävlar. 

Till 2020 hoppas jag se ännu flera MC258 på 
startlinjen. Det är så grymt bra sammanhåll-

ning, och särskilt militärklass är extra kul efter-
som alla förarna kör med likadana maskiner. 
Det blir mer äkta känsla med förare mot förare.

Oscar Eklund, FMCK Uppsala
Foto: Oscar Eklund, Lisbeth Bech

”Inom kåren var det några 
till som hakade på och 
också ville prova på att 

tävla. Självklart hjälpte vi 
varandra och samåkte efter 

bästa förmåga”
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FMCK-Sundsvall har genomfört en Materialvårdsdag – 
av specialslag. Vi har sedan en tid haft ett stort behov 
av att få grepp om status på våra motorcyklar. Tanken 
med dagen var att gå igenom exakt alla motorcyklar 
som kåren har, göra en besiktning och dokumentera 
allt i en dator. 

Dagen startade 08.30 med gemensamt fika. När alla var mätta och belåtna 
så tömdes hela vårt kallgarage på motorcyklar. Alla rullades in i det upp-
värmda kompaniförrådet. Redan vid lunch hade vi enbart en handfull 
motorcyklar kvar att granska. När den allra sista var granskad påbörjade 
vi att åtgärda så många punkter som möjligt. Och när dagen var slut hade 
vi en ganska kort lista på saker som ska lagas. Många av dessa punkter 
krävde reservdelar som vi inte hade på hyllan. 
 När förrådet var tömt passade vi på att städa ur det ordentligt. Samt-
liga skidor som vi har hopmonterade gicks även igenom. Precis varenda 
skida. Vi har varit tvungna att ersätta en del skidor då långmarchen på 15 
& 16 bataljonens vinter SÖF/KFÖ 908 hade otur med vädret. Efter 10 mil 
slog det om och blev underkylt regn. Ojojoj vad de skidorna såg ut efter 
den marschen.  
 
Totalt var vi 15 medlemmar från kåren som deltog. Vi hade även besök 
av en liten tomte som hjälpte sin pappa och byta drivpaket. Och, allt över-
vakades av 162 HV-Insats kompaniets hundförare. De övade samtidigt i 

Djupgående  
materialvård

FMCK SUNDSVALL

Roger Persson skiner upp då han får meka med sin mc.Michael Ernqvist rensar bort skräp med ett bladmått.

Martin Martinsson och Johan Hansson byter framdrev.

Per-Olof Sundström inspekterar däck.

Vi flyttade ut 30 mc från vårt torravluftade kallföråd till 162 HV-Insatts kom-
pani förrådd som är uppvärmt. I denna lokal har vi även en mekhörna.
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lokalen någon form av dressyr och sök av saker i rörig miljö (tror jag). 
 Sista hojen rullades in i förrådet kl 17.20. Så vi höll ut riktigt länge. 
Men oj vilken bra och verksam dag det blev! 

Olof Eriksson, FMCK Sundsvall

Klockan 17:20 rullades sista mc’n tillbaka in i förrådet.

Carl Lindmark tog med en egen kvalités kontrollant. Alltid bra med en extra 
hand då man byter drivpaket!

Långmarsch lördag 908 på 15 & 16 bataljonens SÖF/KFÖ. Väderomslaget 
med underkylt regn tog hårt på materialet. 10 skidor med stora hål!

Petter Svensk ser till att bultarna och 
sprintarna sitter fast.

Kent Sällbom dokumenterar i datorn de punkter som skulle granskas, så 
att vi har stenkoll på att vi har koll på vilka delar som skall beställas. Och 
att respektive ordonnans vet vilka brister som skall åtgärdas på sin mc.

Emma Olsén i färd med att kontrollera om det 
är glapp vid fotbromsstag.

Detta var vad vi skulle fokusera på idag. Samtliga mc skulle kontrolleras. 
Målbild ”stenhård” besiktnings gubbe...

Isabell Backlund med hunden Negra från  
162 HV-Insatts kompaniet. Såg till att ingen  

gömde sig från arbetet med att skruva mc.
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Utökad vård 
MC 258
Under helgen V946 genomförde mc-ordonnanser från 21:a samt 22:a Bataljon en utökad vård och 
genomgång av Mc. Syftet var att få en högre förtrogenhet och kunskap om sitt arbetsverktyg Mc 258.

FMCK UPPSALA

Samtidigt genomfördes genomgång samt reparationer på Mc i syfte att 
dels öka förmågan hos förare att genomföra reparationer på Mc men 
dessutom få en ökad driftsäkerhet på Bataljonens fordon. 
 Vi hade inryckning fredag kväll och höll på fram till söndag kväll. Vi 
hade begränsat antalet deltagare 12 mc-ordonnanser. Kurschef var Sven- 
Erik Asplund, Livgardet, och Markus Lidén, vice kårchef FMCK Uppsa-
la var Instruktör. 
 Helgen påbörjades med inkvartering motorcykel samt ordonnans 

sedan blev det teoretisk genomgång. Först ett lagersystem/reservdelar och 
hemsida, utöver det en genomgång om hur och när man ska fylla i sin 
servicebok. Därefter var det kvällsfika och god natt. 
 
Lördagen startade 06:30 med frukost och en timme senare var samtliga på 
plats i verkstaden. Målet var inför helgen att ha gått igenom växellådor, 
bromsar, förgasare på samtliga cyklar med byte av lager tätningar, m.m. 
Men då flera i närtid varit i Skövde på teknikerutbildningen under en 
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vecka så utvecklades det till en veritabel demo-
lering av cyklarna ned till ramen. 
 Lokalen flödade av entusiasm och glada 
tillrop. Gaffelben togs isär, svingar lossades med 
övertalningsverktyg, förevisningar av flertalet 
händiga Hasse, lösningar som i fortsättningen 
inte ska göras. Sven-Erik Asplund guidade oss 
igenom alla moment, visade tips och tricks, hur 
felsöka samt troliga fel. Timmarna flöt ihop 
och arbetet avbröts endast av kortare avstick till 
matsal för påfyllning av energidepåerna. Natur-
ligtvis fanns det kontinuerlig tillgång till kaffe i 
verkstaden, ty vad vore väl en ordonnans utan 
kaffe, trist och tråkig och förmodligen ledsen. 
Kl 20:00 avbröts dagen och promenad upp till 
logement för fika, tvätt och dusch samt sänggå-
ende. 
 
Samma tid söndag morgon var samtliga på 
plats, dagen fortsatte i samma goda anda som 
lördagen, med kortare avbrott för mat och 
fika (kanelbulle givetvis). När eftermiddagen 
började nalkas och cyklarna började uppnå sin 
naturliga form och utseende med alla delar på 
plats, började det stora spänningsmomentet. 
Kommer dom starta…??? 
 En efter en togs de ut för uppstart och 
provkörning. Det blev idel lyckliga leenden, för 
det var som att se ett kosläpp tidigt på våren. 
Ordonnanserna for fram på sina motorcyklar 
med euforiska blickar som för en utomstående 
är svårt att förklara. Hela området pulserade av 
glädje.

När samtliga konstaterat att cykeln startat och 
att ingenting lossnade, påbörjades städning och 
packning inför hemresan. 
 
Helgen avslutades med middag i restaurangen 
och avtackning av instruktörer samt elever.

Mikael Ahl, Kårchef, FMCK Uppsala

”Målet var inför helgen att 
ha gått igenom växellådor, 
bromsar, förgasare på 
samtliga cyklar med byte av 
lager tätningar, m.m”

Mikael Ahl.
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En fredag i oktober packade vi 80 kilo persedlar och styr-
de kosan mot Lv6 i Halmstad. Väl där blev vi mottagna av 
fänrik Eklund och menig Nord som under hela utbild-
ningen kom att bli våra ledstjärnor. 

En av oss har tidigare erfarenhet från en liknande grundkurs genom flyg-
lottorna medan den andra halvan gått runt i en känsla av skräckblandad 
förtjusning inför de kommande veckornas äventyr...
 Vi hade förmånen att bli placerade på logement 44 där vi bodde 
tillsammans med ett tiotal andra aspiranter. Det är en konst att leva så 
tätt inpå varandra och hela tiden hjälpa varandra framåt som grupp. Vi 
ställdes inför utmaningar då vi var beroende av varandras hjälp, det kunde 
röra sig om allt från att hinna med att bädda sängen till att resa ett tält 
under slutövningen. Med oss fanns hela tiden gruppen, vi hjälpte varan-
dra att höja stridsvärdet genom glada tillrop, en extra godisbit när man 
behövde det som mest till att knäppa fast hjälmen i stridsvästen under 
språngmarsch. Att lära sig hur man ska bära uniformen med alla tillhö-
rande persedlar blev en utbildning i sig. Vi fick lektioner i hur uniformen 
får bäras, till hur man bäst fäster fickorna på stridsvästen.

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga

Med siktet inställt på 
nästa utmaning

 Vi kommer från en bakgrund som lärare, där är vi vana att få styra 
och ställa så att gruppen går framåt. Nu blev det ett perspektivbyte där vi 
intog platsen som elever, inte en helt lätt omställning men samtidigt skönt 
och lärorikt. Det sägs att det är svårt att lära gamla hundar att sitta men 
vi anpassade oss ganska snabbt och kände oss snart som en naturlig del av 
plutonen, som till majoriteten bestod av killar.
 Rätt så ofta kom det över oss att vi faktiskt var iväg på grundutbild-
ning och att vi klarade av det. I början lyfte alla i gruppen sina farhågor 
och förväntning inför kursen. Det kändes skönt att höra att andra också 
funderade över kommande fysiska utmaningar som utbildningen inne-
bär. I början av september fick vi svar från Försvarsutbildarna att vi blivit 
antagna till grundutbildningen i Halmstad, glada i hågen kontaktade vi 
Magnus Rosengren på FMCK och berättade den glada nyheten, Ett av 
svaren vi fick var att “bara börja med träningen då.” Vi svarade “du tänkte 
på motorcykel nu?” Nu i efterhand förstår vi att vår löp- och styrketräning 
borde ha påbörjats på tidigt 90-tal... Men vi bet ihop och kämpade oss 
igenom löptest, marscher och strid i skog och mark. Det är inte för intet 
vi fick smeknamnen Supermorsorna, vi tror inte att det har något att göra 
med vår ringa ålder på 45+ utan mer på vår otroliga kompetens att leda ett 
helt logement genom städning och bäddning.
 Vi har fått uppleva och lära oss så otroligt mycket under dessa två 
veckor, det var flera dagars sjukvårdsutbildning vilket gav oss helt nya 
kunskaper i hur man hanterar oväntade situationer. En stor del av kursen 
handlade om vapenhantering vilket innebar en mental utmaning mer än 
en fysisk, med hjälp av tre fantastiska tålmodiga instruktörer gick även det 
momentet igenom. Det är en konst att lära sig så många delmoment på en 
kort tid, för varje skjutpass byggdes det på med något nytt.  
 I början kändes det som att bestiga ett berg tills man inser att man ser 
toppen. Det är en skön känsla att känna att man lyckas och faktiskt kan. 
Nu ser vi fram emot sommarens grundkurs för motorcykel och senare 
kommande vinterutbildning. Vi har insett att de fysiska kraven kommer 
att skruvas upp i sommar så vi har utökat vårt träningsschema ytterligare. 
Allt gott!

Mirja Wangberg och Jenny Ejderfelt, FMCK Uppsala
 

REDS NOT: Läs mer om hur du anmäler dig till GU-F här:  
www.hemvarnet.se/intresseanmalan/grundutbildning/gu-f  

GU-F
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Det här är en mässdag som passar vår FMCK-verksam-
het då den förutom visar upp alla Hemvärnets verk-
samheter också är en Rekryteringsdag. Dagen riktar 
sig till alla medborgare som har ett intresse i att hjälpa 
samhället vid större kris eller rent av i krig. 

I FMCK-montern/tältet deltog Per Junfors och Kjell Birnbach, FMCK 
BohusDal. Vi hade även möjlighet att förevisa FMCK Varbergs nya 
reklamfilm samt Försvarsmaktens film Befattning MC Ordonnans. Vi 
fick svara på många frågor i vårt FMCK-tält och det blev en hel del rekry-
terande av nya medlemmar till frivilligdelen. Som material använder vi 
FMCK-kompendiet för mc-ordonnanser. 
 På mässan i år fanns flera korta seminarier. Först ut var Johan Bog-
fors, säkerhetssamordnare i Trollhättans kommun, som talade om vad du 
kan förvänta dig av kommunen under en större kris/krig. Han berättade 
även om kommunens kommande arbete gällande totalförsvarets återupp-
byggnad och hur du kan göra skillnad genom att bli medlem i Frivilliga 
Resursgruppen (FRG). 
 Kort efter honom kom Överste Malin Persson, Flottiljchef Skara-
borgsflygflottilj (F7), som talade om hur det är att vara kvinna i försvars-
makten och möjligheten till en 
karriär. 
 Lars Klevensparr, förbundsdirektör för Räddningstjänstförbundet i 
Västra Götaland och tidigare polischef i Göteborg, fortsatte efter lunchtid 
att tala om hur räddningstjänsten hanterar det allt mer sårbara samhället 
med dess risker/hot och utmaningar! I föredraget beskrevs även special-
förmågor och kapacitet. 
 
Sedan blev det ”Ungdomstema”, om hur du som ungdom kan bli en del 
av gemenskapen även om du är under 18 år. Föreläsningen beskrev vilka 
möjligheter du har som ungdom att få en meningsfull fritid och en massa 
kamrater. 
 Helen Rådemar, Rikslottachef, tog därefter över scenen och föredrog 
Svenska Lottakårens uppdrag i samhället. 

FMCK BOHUSDAL

Kris- och beredskapsmässan  
i Trollhättan

Innan mässan/rekryteringsdagen avslutades fick vi höra Hemvärnets 40:e 
bataljons musikkår. De passade också på att spela särskild musik för att 
fira 
Trollhättans lottakår som fyllt 90 år under året. 

Text och bild: Kjell Birnbach, Kårchef FMCK BohusDal 
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Anekdot från Rikshemvärnschefens 
insatsövning 2019 
 

Älgar satte på flykt
Ordern kom en tidig morgon, 214’e HvUnd MC-
grupp fick uppgift att reka vägen mellan LSS 
och Ledningsregementet, längs väg 55 så att 
bataljonsstaben kunde få fri väg!

Jag och min stridsparschef Kristoffer Bergström 
satte iväg mot Uppsala. På väg mot en rondell 
utanför Enköping stod en bil stilla och blinkade 
mot oss med helljuset, vad tusan tänkte vi? Är 
det någon i nöd, eller har fienden siktats? 
 Det visade sig att bilisten varnade för 3 älgar 
som var på väg ut över vägen. De kom över 
vägen, men stannade på mittlinjen och bara 
stod. 
 Vi tog till handling direkt, Kristoffer varnade 
samt stannade trafiken bakom, bilisten stod kvar 
på andra sidan och stoppade den riktningen. 
Jag körde sakta framåt i ett försök att mota 
älgarna av vägen. Det gick! Jag och älgarna 
fortsatte av vägen och ca 100 m över den 
nyfriserade åkern. 
 
Där skildes vi åt, jag tillbaka till min kamrat och 
älgarna iväg över åkrarna. Vi fortsatte med vårt 
uppdrag! 
 Ca 700 m efter rondellen ser vi dock en 
bekant syn, 3 älgar på väg mot en fullt trafikerad 
riksväg. Vi fattade återigen ett blixtbeslut, filen 
närmast älgarna bromsades rejält av Kristoffer, 
medan jag själv mötte upp älgarna på åkern 
och återigen motade bort faran. När kusten 
var klar tog vi en kort paus och gjorde en liten 
bedömning av vår insats. Väl utförd, inga 
personskador, fordonsskador eller skadade djur.

Markus Lidén 
vice-kårchef FMCK Uppsala,  

Spaningssoldat 214 Hv-Und.

FMCK Profil
5 snabba med Lennart Rönnholm,  
FMCK riksledamot
1.  Ålder: 52

2.  Mitt roligaste mc minne: När jag bestämde 
mig sent att köra Gotland Grand national. 
Det fanns inga bilplatser på färjan så jag tog 
258:an till Nynäs. Körde tävlingen och tog 
258:an hem igen.

3.  Mc som jag har i garaget: Yamaha 
ThunderAce 1000 -98

4.  Hur länge har jag suttit i riksstyrelsen: 
Alldeles nytillträdd 2019 på Stf utbildning.

5.  Hur vill jag att FMCK som organisation är om 
5 år: Vi har vänt instruktörsbristen och har 
varit duktiga på att rekrytera ordonnanser så 
att RiksHv sätter oss högst på listan av friv.
org. Vi är bäst av alla friv.org på att leverera i 
vårt uppdrag. Man ser på oss med respekt och vi har blivit duktiga på att synas i media 
så rekryteringen går lätt. Vi har kommit igång med fler utbildningar som trafikpost, 
terränghjuling, skoter etc. Ett FMCK som levererar!

Vad har ni på gång i er FMCK-kår?  
Mejla tips mm till: journalen@fmck.se
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Den 7 december blev FMCKs Rikskårchef Fredrik Blomdahl 
och FMCK Eksjös Camilla Dahlberg ”Paret Blomdahl”. 

STORT GRATTIS från oss alla 
i hela FMCK Sverige!

Nygifta Här kommer det att visas små tips. Är du gammal i gården 
kanske du redan har koll på sånt som tas upp här. Men det 
händer att jag stöter på folk på 258an som missat knepen. 
Därför delar jag med mig av dem här.  
 
Har du nå’t bra knep? Skicka in det på en gång. Alla bidrag är värdefulla. 
Har du tur hamnar du på ”smarta-knep-toppen”. Ju bättre tips desto mer 
poäng. Mejla till lelle@fmcksodertorn.se  
 Knepen ska i första hand vara kopplade till 258an eller 
ordonnanstjänsten.

Tips: Rulla spännremmarna 
Har du dragit ett varv med tejp runt dina packremmar i verktygslådan för 
att de inte ska trassla till sig? Såklart drar man sig för att använda dem 
då och dessutom tar ju tejpen slut. Här kommer en annan variant som är 
smidigare och miljövänligare. 
 

Första fången jag hörde talas om det här kallade man det för Jörgens 
knep (Jörgen K Gbg). Om det är han som har hittat på det här vet jag inte 
men det var så beskrivningen såg ut då. 
 
Kläm ihop spännet och stoppa in den lösa änden på remmen från 
ovansidan i spännet. Därefter drar man ut remmen nästan fullt och sparar 
en ögla stor som en tomat. Hur stor är en tomat? Tja, ungefär lika stor som 
längden på ett snöre... 
 
Rulla ihop den delen av remmen som sticker ut i samma riktning som den 
kommer ut ur spännet. Spänn åt öglan och vips så är det klart. 
 
 
Tack Jörgen! 
//Lelle

Lelles tipshörna



Efter höstens övning märkte jag när jag skulle vårda min motorcykel att det 
var lite glapp i det högra ramlagret. Det upptäckte jag när jag tog bort kåpan 
till svänghjulet för att torka rent runt svänghjulet och inne vid tändningen. 
 När motorn var nerplockad så fick jag se att frihjulen till fyrans växel 
hade sett sina bästa dagar. Jag hade tyckt att den var lite skum i växellådan 
men växlarna gick i, fast fyran var lite besvärlig. När cylindern plockades 
bort så märktes det varför den har varit lite trött. Kolven och cylindern var 
även de väldigt slitna, cylindern sliten drygt 0,3 mm. 
 Det blev en lång önskelista med delar, som efter ett litet tag dök upp 
tillsammans med ett nyrenoverat motorblock och ett kit med nyborrad 
cylinder, komplett med kolv och packningar.  
 Att tänka på när man fixar med motorer och annat är att använda rätt 
verktyg och att alltid vara noga att använda en momentnyckel för att dra alla 
skruvförband i rätt moment. Nu satte jag i nya frihjul och nya lager i hela 
motorn samt ny kolv och cylinder så att den är i toppskick inför nästa säsong.  
 
Jag kan starkt rekommendera Teknikerutbildningen till er som är intresse-
rade av att skruva och hjälpa till på er lokala kår! 

Text och bild: Jonas Larsson, FMCK Falun

– här följer en liten berättelse om när  
jag renoverade min motor

Motorrenovering  
MC 258
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Växelväljaraxel som har 
fixats med ny inre gänga 

och en ny skruv istället 
för det klena originalet 

som går sönder.

Motor på väg ut ur ramen.



FMCK NR 3 & 4. 2019   31

”När motorn var nerplockad så fick jag se att frihjulen till fyrans växel 
hade sett sina bästa dagar. Jag hade tyckt att den var lite skum  

i växellådan men växlarna gick i, fast fyran var lite besvärlig”

Den utgående axeln är monterad i motorblocket.

Utgående axeln under montering.

Utgående axel isärtagen, trasiga frihjul.

Tändning och utgående axel urtagna.

Kopplingstrumma och klumpen urtagna.

Motorn uppsatt i ett motorstativ.

Fortsättning på nästa sida
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Topplock och cylinder dras i rätt moment.

O-ringar och 
fett för att 
förhindra att 
smuts kommer 
ner mellan 
dragstänger 
och cylinder.

Cylindern är monterad.

Kopplingstrumma och ettans backar är monterade.

Kickkåpan monterad och dras i rätt moment.

Nya dragstänger monterade.

Den nya kolven är på plats.

Nu går den igen 
och är redo för 
nästa uppdrag.
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MC Mässan  
– är en av årets höjdpunkter för oss på två hjul 

 
MC Mässan 2020 är inte bara Sveriges största samling av mopeder, 
motorcyklar och tillbehör – den är i lika hög grad Sveriges största 

mötesplats. På den här mässan utlovas dessutom massor av nyheter, så 
håll dig uppdaterad... 

Vi ses på Svenska Mässan i Göteborg den 24-26 januari 2020.  
FMCK hittar du i monter E04:39. 

 
Välkommen!

Motorn på plats i ramen igen, svingaxel monteras ordentligt infettat så 
den går lätt att ta bort nästa gång.

Tändning och locket för utgåendeaxeln är monterade.

Veteranenduro på Backamo lägerplats hölls i år under 
en helg i oktober, med drygt 80 talet deltagare. Vi är 3 
föreningar som arrangerar lägret och nästa år är det 10 
års jubileum!

Under lördagen kör man högervarv på banan som är några kilometer 
lång. Den går i lätt terräng med start varje hel timme för de med lite fart 
och halv timme för de som tar det lite lugnare. 
 Mitt på dagen mellan 12–13 är det lunchrast för alla och på kvällen 
serveras middag för de som bokat detta. På söndagen kör vi samma aktivi-
tet men i vänstervarv istället.  
 Man kan köra en eller 2 dagar, lördag eller söndag spelar ingen roll. 
Det är ingen tävling utan endast en möjlighet att lufta sin veteran-mc på 
bana som är anpassad för ändamålet. Men kul, det kommer du garanterat 
ha! Så håll utkik efter nästa års veteranenduro i Backamo. Kom gärna 
flera från din kår!

Kjell Birnbach, Kårchef FMCK BohusDal

Veteran- 
enduro

FMCK BOHUSDAL
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Valberedningens arbete  
är nu igång inför 2020 
Valberedningen för FMCKs riksstyrelse är nu igång med sitt  
arbete inför valen vid Riksstämman 2020. Vem eller vilka vill du  
och/eller din kår nominera till en post i riksstyrelsen?

Men... 
Valberedningen känner att det behövs ett klargörande när det gäller valberedningens uppgift och ansvar.

Valberedningen ska vid Riksstämman föreslå kandidater till FMCKs riksstyrelse.

Förslagen grundar sig på det förslag som kårerna skickar in till valberedningen.

Det är alltså inte valberedningens primära uppgift att ta fram kandidater till riksstyrelsen utan det är 
kårernas och medlemmarnas ansvar.

Valberedningens uppgift är främst, som namnet antyder, att sammanställa kårernas önskemål, ta kontakt 
med föreslagna kandidater och i samband med Riksstämman föreslå de personer som enligt kårerna och 
valberedningen är mest lämpliga att inneha platser i Riksstyrelsen.

Det är, som alla förstår, omöjligt för valberedningen att känna till enskilda kårmedlemmars kapaciteter 
och egenskaper och deras lämplighet att arbeta i Riksstyrelsen. Detta är ett ansvar som kårerna måste ta 
på sig.

Vi förväntar oss därför att ni tar er del av ansvaret för att få en bra och kompetent riksstyrelse genom att 
skicka in förslag på kandidater snarast.

Och har ni inga förslag så tala om det också. En reaktion är bättre än ingen alls.

Vi i valberedningen lägger ner en hel del arbete på vår uppgift och tar den på största allvar. Vi hoppas på er 
förståelse och vilja att ta vår uppmaning till er och vi ser fram emot era kandidatförslag. 
 
 
 Valberedningen 
 FMCK Riks 
 valberedning@fmck.se
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Det tog en liten tid men i mitten av april/
maj 2019 så tog jag äntligen tag i detta och 
började planera. Inbjudan gick i maj ut till 
kårerna i Småland/Blekinge FMCK Råd och 
FMCK Gotland. Så helgen 28–29 september 
gick träningslägret av stapeln då 19 stycken 
glada FMCK:are kom till Skedalabaracken 
för inkvartering. Vi var några som redan på 
fredagen inkvarterade oss i Skedalabaracken, 
övriga kom på lördagen, var och en hade sin 

”egna” Mc 258 med sig till träningslägret.  
 När alla hade kommit på plats och lastat av 
sina cyklar och fikat klart så var det dags att dra 
igång det hela. De som kom till oss från Got-
landskåren fick på lördagsmorgonen även åka 
till Ing 2 och hämta ut cyklar som vi tidigare 
hade lovat att låna ut till dem. Alla delade upp 
sig i olika gäng. Från Eksjökåren tog Fredrik 
Blomdahl på sig att ta gänget som ville köra 
grusväg, Glenn Andersson tog täten för de som 

Fortsättning på nästa sida

Träningsläger för Mc 258
Redan vid Ränneslättsloppet 2018 så gav jag som förslag till våra vänner 
från Kronoberg som var och hjälpte oss som banåkare på tävlingen, då 
våra egna mc-ordonnanser var på sin KFÖ, att vi skulle samla ihop alla 
”gröna” i Småland/Blekinge FMCK Råd och genomföra ett träningsläger 
på Mc 258. Det skulle inte vara en ren utbildning utan vi skulle ”bara” 
köra och umgås och ha trevligt tillsammans under en helg.

TRÄNINGSLÄGER
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ville köra endurokörning och Joacim Bergman 
hade till helgen ordnat med en lite annorlunda 
orienteringsrunda.  
 För min personliga del så var inte tanken 
att jag skulle köra under helgen, utan jag skulle 
vara en allt i allo och vara ute lite över allt och 
fotografera. Men efter viss påtryckning och 
övertalan så blev det så att även jag körde under 
lördagen. Med lånade kläder, stövlar mm från 
en av Eksjökårens mc-ordonnanser så var jag 
”fit for fight” för att hänga på de övriga med Mc 
258 körning. Jag fick dock ha en assistent med 
mig för att kunna kicka igång cykeln, detta för 
att jag själv inte kunde kicka då stövlarna var 5 
nummer för stora. Väl på cykeln så gick det iväg 
på grusvägar runt om Ränneslätt med Fredrik i 
täten. Och gud så kul det var! 
 
Helgen till ära så hade jag ordnat så att Norra 
Smålandsgruppen stod för kostnaden för vår 
lunch, mycket givmilt kan jag säga! Så efter att 

”Helgen som genomfördes i Eksjö var mycket  
uppskattad av de närvarande och man att önskar 

att vi även genomför en 2020. Då skulle det vara 
extra kul om vi blir ännu fler på träffen”
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ha hämtat ut den så åt vi alla i Skedalabaracken 
tillsammans. Efter intagen lunch bar det åter 
igen ut för att köra, men denna gång hängde 
jag på det gänget som åkte ut på Ränneslätts-
loppspåret som vi helgen innan hade genomfört. 
Och nu snackar vi! Att det kan vara så himla 
roligt att köra Mc 258 i terräng! Kom dessvärre 
på i spåret på att det var alldeles för lång tid se-
dan jag kört i skogen med det här härliga gröna 
fordonet. Men bättre sent än aldrig! 
 När eftermiddagens körning var genom-
förd stack ett gäng till bastun på Ing2 och vi 
andra var kvar och gjorde oss iordning till kväll-
en. Fick så himla god hjälp med att förbereda 
kvällens grillning, vilka härligt hjälpsamma 
människor det finns i FMCK. Snacka om att 
man kan utnyttja uttrycket ”En för alla, alla för 
en”!  
 
Kvällens grillmästare blev Fredrik Blomdahl 
och det genomförde han med bravur och alla 
blev mätta och belåtna. Tyvärr så var det några 
som redan innan hade beslutat sig för att åka 
hem (av godtagbara anledningar), men de mis-
sade den goda maten. Kvällen blev inte så lång, 
det är ju så det blir när man är utomhus hela 
dagen och kör mc. Först i bingen var Glenn 
Andersson och han somnade gott trots att vi 
andra satt vid sidan om och pratade och hade 
trevligt. Det krävdes inte lång stund efter Glenn 
som vi övriga också hamnade i sängen och 
somnade som små grisar. 
 
Söndagen började som sig bör med frukost, se-
dan var det körning igen för de som ville – och 
det ville de flesta. De övriga började återställa 
saker och ting och göra sig iordning inför hem-

Fortsättning på nästa sida
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färd. Eftersom det var ett antal timmar till båten 
som skulle ta våra gotlänningar tillbaka till öin, 
så åkte jag och Fredrik tillsammans med dem 
och åt lite mat i Vetlanda och drack lite kaffe 
hemma hos oss. 
 Helgen som genomfördes i Eksjö var 
mycket uppskattad av de närvarande och man 
att önskar att vi även genomför en 2020. Då 
skulle det vara extra kul om vi blir ännu fler på 
träffen! 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla som kom och 
var med, roligt att ni ville komma! Vill även 
rikta ett stort tack till Glenn, Fredrik och Jocke 
som helt sonika bara såg till att vi kunde ge-
nomföra detta tillsammans. Snacka om att vara 
synkade med varandra trots att vi inte planerat 
något tillsammans inför träningslägret – HELT 
KLOCKRENT SAMARBETE!

Foto och text: Camilla Dahlberg, FMCK Eksjö
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Arsenalen,  
Sveriges försvarsfordons museum

Invigning av ny utställning  
om Finska Vinterkriget
Den 30 november invigdes en ny del i museet Arsenalen 
i Strängnäs, om Finska vinterkriget 1939-1940. Ett krig 
som utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen, sedan 
Sovjetunionen den 30 november 1939, tre månader in i andra 
världskriget, anfallit Finland. Det var först efter hårt och 
envist motstånd som Finland den 13 mars 1940 tvingades 
gå med på fred och göra landavträdelser med 10 % av sin 
landyta. 
 Vintern 1939/1940 var i Finland en av de kallast som 
uppmätts, då det konstant var mellan -20 och -40 °C. Det var 
till och med en mätning på ner till – 47 °C. Sveriges hjälp 
spelade en stor roll för Finland. 
 Läs mer på Arsenalens webbsida – men ta hellre en 
besökstur till museet i Strängnäs. Ett väl värt besök! 
 
www.arsenalen.se

Reklamation  
tändsystem MC 258
På uppdrag av Stefan Andersson och Anders 
Jansson vid TVK Mark så begärs alla felaktiga 
komponenter till det (NYA) tändsystemet in för 
vidare reklamation till leverantör.  
 
Samtidigt är det av största intresse att vi får återkoppling om det är 
någon MC-ordonnans som är nöjd med tändsystemet.  
 Återkoppla gärna till centralforradet@fmck.se så tar vi kontakt 
med berörda. 
 Det här är som en följd av tester som vi gjort och kommit fram 
till brister i tändspolen och CDI-boxen. Dessa SKA i första hand 
skickas in per omgående. 
 Exempel på andra komponenter som ska skickas tillbaka är 
spruckna svänghjul och trasiga statorer (av den nya modellen). 
Ersättningsspolar är på väg in för beställning inom kort. 
 
Alla bristfälliga komponenter skickas omgående in till: 
TVK Mark, Att: Stefan Andersson 
Godsmottagningen Enköpings Garnison, By 220 
749 81 Enköping

Sveriges försvarsfordons museum Arsenalen är Skandinaviens största museum i sitt slag. 
Se ett 70-tal fordon från 1920-talet fram till dagens moderna fordon. Följ tekniken och 
den militärhistoriska utvecklingen. Samlingen är främst inriktad på fordon som använts 
i Sverige, men ett antal utländska fordon finns också med. De utländska fordonen 
kompletterar den historiska utvecklingen.
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FMCK-kansliet  
på ny adress

Från Mariesjö...

... till Skultorp!
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Snart fullt uppackat i ställagen.

Under de första veckorna i december har vi flyttat  
in i nya lokaler på andra sidan Skövde.  
Adressen är Kvarnvägen 3 i Skultorp. 
 
När vi kommit iordning bjuder vi in till en Öppet Hus-helg 
under våren, så att du kan komma hit på din mc om du vill. 
Så håll utkik!

Verkstaden.
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GKMC

”Du ser ju livrädd ut.  
Är du det?”
I september åkte jag och 15 andra glada MC-förare till Eksjö för att göra vår GKMC-utbildning. Startnivån var 
otroligt olika – allt från Jonathan som tävlar i Enduro och redan är otroligt duktig, till jag som använt mitt 
hojkort nästan enbart på motorvägen. 
 En sak hade vi allihop gemensamt: vi var väldigt glada över att få vara på plats, och stämningen var god.

Jag och André Jönsson Deltin hjälps åt att få upp min  
motorcykel ur ett synnerligen envist träsk. Foto: Zotterman
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Det första vi fick lära oss var att mecka med hojen. För vissa var det gamla 
nyheter, men för andra tog det lite längre tid. Alla fick bra med tid att 
hänga med och lära sig att ta hand om våra fordon. Vi körde ganska hårt 
med dem, så det var inte helt ovanligt att en eller två motorcyklar fick 
bogseras hem från ett övningsmoment.
 För mig, som är en fegis av naturen, var skogen en utmaning. Det 
fanns träd och stenar överallt och det kändes som om de alltid var ute efter 
mig specifikt. Instruktörerna gav oss råd när vi hade svårigheter – “Upp 
med fötterna på pinnarna!” eller kanske “Prova att luta dig längre bak 
i nerförsbacken!”. Det märktes tydligt att de också älskade att vara ute i 
terrängen, och Eksjö hade otroligt fina leder.
 Upp och ner för leriga och upprivna backar, längs med slingriga stigar, 
upp på hala stockar och ner i träsk. Jag önskade flera gånger att jag haft 
sådana där coola spegelglasögon som Oscar, en av instruktörerna, hade. 
Det syntes tydligen ganska väl i mina ögon att jag nästan konstant var 

utanför min bekvämlighetszon, för de kommenterade flera gånger på min 
vildögda blick. Men vad f´ – lite ska man ju leva också. Jag lärde mig mer 
än jag någonsin trott var möjligt på så kort tid.

För varje moment gjorde jag en anteckning om vad jag behövde jobba på 
och listan* blev lång, för vem blir väl en helt färdig MC-ordonnans på två 
veckor?
 Jag kom hem glad och sliten och ivrig inför vinterutbildningen. Den 
bär av i februari, och jag räknar dagarna.  
 
* Överst på listan:
Träna mer
Köp skidglasögon!

Cornelia Karlslund, FMCK Uppsala

Jag tar en välbehövlig paus. 

”En sak hade vi allihop gemensamt:  
vi var väldigt glada över att få vara på  

plats, och stämningen var god”



POSTTIDNING B 
PORTO BETALT

FMCK, Box 214, 541 25 Skövde

FMCKS RIKSSTÄMMA 2020  
 

Välkommen till Riksstämman 24-26 april i Norrköping! 
 

Nu är det snart dags för 2020 års Riksstämmohelg tillsammans med kårkamrater från hela Sverige.  
En officiell inbjudan sänds i början av 2020 till kårer, hedersledamöter och speciellt inbjudna gäster.  

Vi kommer att bo och hålla stämman på Scandic Norrköping Nord.  
 

Riksstyrelsen, FMCK kansli och värdkåren FMCK Norrköping hälsar oss varmt välkomna till stämman 2020. 

 
 

Medaljnomineringar till Riksstämman  
Har ni i kåren någon eller några medlemmar eller andra särskilt understödjande personer som utmärkt sig på ett extra sätt 

för kåren under de gångna åren? Då har ni möjlighet att premiera dem genom att nominera dem till särskild valör av medalj.  
 

Mer information och bedömningsgrunder för detta finns i Handboken Organisation  
(under punkt 4: Utmärkelser och priser), som finns att ladda ner inloggad på fmck.se under Filarkiv.  

 
Sista dag för nominering är den 15 februari. Insändes till fmck.kansli@fmck.se 

 
Nomineringen ska innehålla:  

 

Om du har frågor: Kontakta gärna FMCKs kansli på ovanstående mejladress

• Namn, adress och kontaktuppgifter till den nominerade  
• Den nominerades tidigare utmärkelser (om sådana finns)  
• Förslag på utmärkelse (Se poängbedömning i Handboken)  
• En kortare nomineringstext på 5-6 rader  
• Nominerande kår med kontaktuppgifter


