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Efter två år av pandemi med inställda utbildningar 
och stor begränsning av fysiska möten och träffar, 
hoppades jag på ett bättre år utan nya restriktioner 
och att vi kommer vidare i vår verksamhet som just 
nu märks väldigt tydligt att den behövs!  
 
Den 24 februari inledde Ryssland ett fullskaligt krig 
mot Ukraina. Ett krig som hitintills skövlat tusentals 
civila människors liv. Säkerhetsläget i Europa och 
inte minst i Sverige är hotad och förmodligen under 
en längre tid. Försämrat säkerhetspolitiskt läge och 
satsningar för att öka Sveriges militära och civila 
förmåga är i focus just nu. Intresset har aldrig varit så 
stort som det är just nu att vilja vara med i någon av 
alla Frivilligorganisationer. Detta gör att trycket på 
er kårer nu är väldigt stort och jag känner en oro att 
det kommer att bli en ”flaskhals” när registerkontroll 
och bostadsbesiktningar ska göras för de som vill 
bli MC-ordonnanser i Hemvärnet. Att vi aktiverar 
nya medlemmar är väldigt viktigt under väntan på 
utbildning. Ökad aktivitet på kåren är en stor del i att 
ta hand om de som lämnar sina intressen för att bli 
MC-ordonnanser eller Civila MC-resurser. (Jag vet 
att ni är duktiga på det i kårerna, men vill ändå påtala 
vikten av det). 
 
Antalet ansökningar för att bli mc-ordonnans eller 

Civil Mc resurs ökar nu kraftigt och det visar att det finns ett stort engagemang och vilja att vara med och bidra 
till ett starkare samhälle. Det jag ser redan nu är att fler utbildningstillfällen kommer att behövas framöver för 
att kunna tillgodose våra uppdragsgivare. Det är nu väldigt viktigt hur vi planerar alla utbildningar framöver. 
Ett stort tapp som vi nu har är att vi inte ligger i fas med vinterkurserna, som tyvärr fick ställas på grund av 
pandemin.  

Jag uppmanar alla kårer att göra förhandsanmälningar till kansliet på kommande elever, som ni har på gång 
in. Gör en kopia på kursanmälan och skicka till kansliet. Detta för att vi i så tidigt skede som möjligt kan börja 
planera utbildningstillfällena på bästa sätt.  
 Jag vill åter igen påtala vikten av att ni håller en god ordning på all den tilldelade materiel som ni har på 
kåren och att samtliga kårmotorcyklar är besiktade och i gott skick. Detta är väldigt viktigt för en snabb insats. 
 
Sist men inte minst så vill jag önska alla er hjärtligt välkomna till den fysiska Riksstämman i Norrköping! 
 
Hälsningar Fredrik Blomdahl,  
FMCK Rikskårchef
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FMCK på MC-mässan On Tour 2022 
Kom och möt FMCK på Sveriges största provkörningsevent! 
 
Efter inställda MC Mässor, provkörningseventen Start2Ride och så mycket annat växlar MC-
branschen upp i maj 2022 och erbjuder dig som älskar tvåhjulingar att provköra en eller flera av 
de över 100 mopeder och motorcyklar på plats. Välkommen till MC Mässan on Tour! 

7 – 8 maj Bulltofta, Malmö
14 – 15 maj Stora Holm, Göteborg
21 – 22 maj  Gillinge, Stockholm

 
Här kommer du som besökare kunna välja och boka provkörningar av minst 100 motorcyklar 
eller mopeder. OBS! Bokningarna öppnar i april på nedanstående länk. Du träffar här på FMCK, 
MC-klubbar, tillbehörsföretag och MC-handlare och det blir stunt- och trickuppvisningar. På alla 
tre orterna är de största trafikövningsplatserna hyrda så att det blir rejäla provkörningssträckor 
med möjligheterna att testa 2022-års MC- och mopedmodeller med fart, 
kurvtagning och allt annat bara vi motorcyklister riktigt förstår att njuta av. 
 
För bokning av provkörningar och mer info hittar du på:  
https://mcbranschen.se/event/mc-massan-on-tour-2022/

”Den här 
gången 

kommer vi  
till er!”
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Ungdomskurser 
2022 Meddela gärna alla ungdomar i din FMCK-kår om 

möjligheten att delta i ungdomskurser tillsammans med 
ungdomar från andra kårer och frivilligorganisationer.

UNGDOMSKURSER
FÖRSVARSUTBILDARNA 
 
Försvarsutbildarna genomför ett stort antal ungdomskurser 
med olika inriktningar för ungdomar mellan 15–20 år. Här 
finns kurser för redan aktiva ungdomar men även för dig som 
vill prova på att delta på en militär utbildning, som till exempel 
Military Camp. Den körs på tre platser den 30 oktober i år. 
 
Mer spridd över landet, under flera olika dagar och 
platser att välja på är Military Day, där du som är 15-17 
år får en introduktion till Försvarsmaktens och de frivilliga 
försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet. För den här 
kursen behövs inga förkunskaper.  
 
Kurstiden är vanligtvis en vecka och kurserna är förlagda 
till Försvarsutbildarnas kursgårdar eller militära förband, 
beroende på kursens inriktning och tema. 
De genomförs under sportlov, sommarlov och höstlov. 
 Förkunskapskraven varierar mellan de olika kurserna. 
För många av dem krävs det att man har deltagit aktivt i 
ungdomsverksamheten i minst ett år men vi har även kurser 
för helt nya intresserade. UNGDOMSKURSER 2022

Military Camp

Military Day

Military Weekend – ungdom

Ungdom – tema sjukvård

Ungdom – tema armé

Ungdom – tema fjäll

Ungdom – tema luftvärn

Ungdom – tema sommar

Ungdom – tema språk

Ungdom – tema teknik

Ungdom – tema vinter fördjupning

Ungdom – tema vinter grunder

Ungdomsskola – höst

Ungdomsskola – vår

Ungdom – tema luftvärn

Läs mer på:  
www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom

Foton: Försvarsutbildarna  
– Ungdom
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Däckrök hela  
påskhelgen! 
 
Bilsport Performance & Custom Motor Show 
är en mässa för hela familjen där det inte bara 
visas bilar och motorcyklar utan också bjuder 
på underhållning, tävlingar och spektakulära 
utomhusshower. I de fyra hallarna finns 300 
olika företag och klubbar samt ett stort antal 
intressanta utställningsfordon att se. 
 
En av de stora nyheterna inför påsken 2022 är att Mantorp 
Park och Elmia tillsammans har skapat en ny actionarena som 
är större och häftigare. Elmia hittar du mellan Husqvarna och 
Jönköping, längs med E4:an och bakom Kinnarps Arena, och 
här blir det däckrök och fart hela påskhelgen 
15-18 april.  
 
Mer info på:  
custommotorshow.se

Påminnelse till ”gröna” i MRS 
och på Gotland 
 
Eksjökåren har tidigare mejlat ut inbjudan till kårerna som 
ingår i MRS + Gotland till att delta på Mc 258 träff i Eksjö den 
7-8 maj 2022.  
 
Nu saknar vi flera anmälningar! Anmälan ska vara gjord senast 
den 30 april. Om ni vill ha en ny inbjudan, så hör av er till 
nedanstående mejladress, tillika anmälningsadress, så skickar 
vi direkt.  
 Sist vi höll träffen var 2019. Förutom viktigt 
och intressant utbyte oss emellan hann vi då med 
grusvägskörning, orientering och terrängkörning. 
Och inte att förglömma, så umgicks vi och hade 
väldigt trevligt tillsammans!

Låter detta intressesant, men även om ni inte har möjlighet att 
delta i år, så hör av er till Eksjökåren på info@fmckeksjo.se.

Camilla Blomdahl

Vi har alla ett gemensamt ansvar för kris-
beredskapen, men du har också ett personligt 
ansvar. Det offentliga ska se till att bland annat 
el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, 
transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild 
ska göra vad du kan för att skydda dig och dina 
närmaste mot olyckor och större händelser. 

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i 
närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till. 
Naturligtvis kan man aldrig vara helt förberedd på en kris 
eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att 
uppstå eller vilka följder den får. Däremot går det att förbereda 
sig. Både individ och samhälle ska alltså vara förberedda på 
oväntade, större händelser.
 På www.krishantering.se hittar du länkar till ansvariga 
myndigheters information om hur du kan förbereda dig inför 

Om krisen kommer

olika kriser. Tänk på värme, mat, vatten, information och att 
hjälpa andra. 
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CIVIL MC-RESURS

En stor förändring i år är att uppgifterna inom riksstyrelsens AO 9 har de-
lats upp mellan flera ledamöter och dessutom med extrastöd från Camilla 
Blomdahl. Anledningen är att jag upplevde att arbetsbelastningen inom 
AO 9 blev alldeles för stor för endast en person. Nu får jag hjälp med att 
lösa flera tunga bitar, bl. a utbildning och avtal och det känns bra.  
 
Planläggningen för årets kurser för Civila MC-resurser är klar och under 
fliken Utbildning på webbsidan ses vilka datum som är aktuella. De återses 
även här i detta nummer av FMCK Journalen under sidan Kurser. En 
av dessa civila kurser kommer att förläggas till Skåne eftersom man har 
definierat ett stort behov av Civila MC-resurser där. Detta är en lösning 
som är tänkbar för flera regioner om man får ett stort antal elever och det 
finns uppdragsgivaravtal som motsvarar utbildningskapaciteten. Övriga 
civila kurser kommer som planerat hållas i Skövde. En liten förändring är 
att kurserna har förlängts en aning. Nu blir det inryckning tisdag lunch 
och avslutning söndag eftermiddag. Ändringen har blivit nödvändig för 
att hinna med alla moment i utbildningen. 
 
En CMR-instruktörskurs kommer även att genomföras. Det är ett antal 
sökanden från förra året som tillsammans med årets sökande kommer 
att kallas till den utbildningen. 
 Som du kanske läst på webben och/eller Facebook så har vi fått 15 
nya motorcyklar att använda vid utbildning. De kommer också vara 
möjliga att kostnadsfritt låna av den myndighet som vill genomföra 
en övning eller utbildning med sina kontrakterade Civila MC-re-
surser. Det beställaren får betala är transporten till och från 
övnings- eller insatsområdet samt drivmedel. För det-
ta ändamål undersöker jag möjligheten att få tag 
på en 20-fotscontainer med lastväxlarram. Den 
ska då förses med anordningar i golvet som 
medger säker transport av motorcyklarna. Med 
den lösningen kan en beställare skicka vilken 
åkare som helst som har ett lastväxlarfordon för 
att hämta och återlämna containern i samband 
med att man lånar motorcyklarna. 

Nytt år 
och nya 
utmaningar
Efter två år med Covid ser jag fram mot 2022 med 
förhoppning om en stegvis återgång till normala 
förhållande.

Uppdragsgivaravtalen (tidigare benämnda som Avnämnaravtal) droppar 
nu in. Både från Länsstyrelser och andra myndigheter. För närvarande har 
ca 100 stycken Civila MC-resurser efterfrågats. Många uppdragsgivare be-
finner sig i ett stadie där de funderar och planerar. Efterhand bedömer jag 
att behovet definieras och då räknar jag med att antal avtal snabbt ökar.  
 Jag hoppas att alla ni medlemmar och kårer som vill stödja utveck-
lingen av Civil MC-resurs aktivt jobbar med att hitta lämpliga personer att 
skicka på vår civila utbildning. Vi behöver största möjliga spridning över 
landet. 

 
Hälsningar, Patrik Montgomery 

FMCK Riksstyrelse AO 9

Med stöd från MSB har vi köpt 15 st. Motorcyklar av 
modellerna Yamaha Teneré 700 och Suzuki V-strom 

650. Två modeller som är väl anpassade för både 
utbildning och tjänsten som Civil MC-resurs.



FMCK NR 1. 2022   7

”Jag hoppas att alla ni medlemmar och kårer 
som vill stödja utvecklingen av Civil MC-resurs 
aktivt jobbar med att hitta lämpliga personer att 
skicka på vår civila utbildning. Vi behöver största 
möjliga spridning över landet.”
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AO 2 & FMCK BORÅS

Peter på skidor FMCK Borås. 
Foto: Bim
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FMCK utbildar mc-ordonnanser för totalför-
svaret, håller försvars- och trafiksäkerhetsin-
formation, det är vår uppgift. Dessutom drygar 
vi ut med en massa spännande tävlings- och 
ungdomsverksamhet. Mycket händer i organi-

sationen och det är viktigt att få fram relevant 
information om till exempel samhällets satsning 
på ”Civil MC-resurs”. 
 Nu är ju Civil MC-resurs något helt 
nytt och fortfarande är allt inte klart men för 

FMCKs del har vi ett klart uppdrag att utbilda 
dessa civila ordonnanser för att hjälpa myndig-
heter vid behov. 
 Häromdagen var jag på FMCK Borås års-
stämma, jätteroligt! FMCK Borås har verkligen 

Jag skriver detta när Kriget i Ukraina går in på sitt femte dygn. 
 Det känns så futtigt att planera MC-mässor, utbildningsdagar, 
information till våra sociala sidor och uppdateringar till hemsidan när 
bomberna faller och människor dör i Europa. Ändå, vi kan inte sluta att 
planera och arbeta men saker och ting blir mer verkliga och ansvarsfyllda. 

RAPPORT FRÅN

Fortsättning på nästa sida

Ordonnansernas stuga FMCK Borås. 
Foto: Bim

AO 2 och  
FMCK Borås
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fått fart på kåren. Mycket målmedvetet och långsiktigt arbete får belöning 
och nya medlemmar strömmar till. Ungdomssatsningen ger bra resultat 
och man har även haft bra grepp om ekonomin trots att pandemin satt 
stopp för en del verksamhet.  
 
På den ”civila sidan” har man lyckats bra med tävlingar, man har ”Prova 
på dagar” och lånehojar osv, för att sänka trösklar för nya förare. Motor-
sporten kostar ju en del så här har alla möjlighet att prova på om detta är 
något att verkligen vilja satsa på. Boråskåren arbetar mycket aktivt med 
sponsorer och bevakar ständigt möjligheter att få bidrag till olika satsning-
ar, bland annat från kommuner i regionen. Ett bygglov har nu beviljats 
för att öka ut med 700 st. P-platser för stora evenemang. Allt detta kräver 
naturligtvis mycket från medlemmarna men man ställer upp och hjälper 
till och stämningen verkar vara på topp bland medlemmarna. 

”Allt detta kräver naturligtvis 
mycket från medlemmarna men 
man ställer upp och hjälper till och 
stämningen verkar vara på topp 
bland medlemmarna”

Provapå-dag Borås Motorstadion Foto: FMCK Borås
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 Ao2 och speciellt Kommunikationsgruppen i FMCK har strävat på 
med medlemsregister, webbsida, datautbildningar för användare och 
att kunna medverka på MC-mässan On Tour i Malmö, Göteborg och 
Stockholm i maj. Vi kommer att lägga upp all info på webb och Facebook 
framöver. Men, hjälp på plats behövs naturligtvis från de lokala kårerna 
för att få detta att fungera på ett bra sätt. Hör gärna av er till mig från 
de här regionerna innan jag kontaktar er, så pratar vi oss samman om 
dagsschema etc. Se plats och datum på sid 3. 
 
Vi får kämpa på och hålla ut.  
Tillsammans är vi starka.

Hälsningar, Ao2, Bim Kaataja och KomGrp.

Provapå-dag Borås Motorstadion Foto: FMCK Borås

FMCKs depåtält vid Borås Motorbana.



12   FMCK NR 1. 2022

KOLL PÅ KEMISKA PRODUKTER!

Du har förmodligen sett de gamla orangefär-
gade kemikaliesymboler som användes tidigare 
– de har numera ersatts med piktogram som är 
vita med en röd ram. Dessutom har det tillkom-
mit ytterligare symboler än de tidigare.

Handen på hjärtat, hur bra koll har ni 
egentligen på era kemikalier? 
När Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
(FIHM) tillsammans med Fortifikationsverket 
och Miljösamordnare för Uppsala garnison 
ställde ungefär den frågan och planerade att 
genomföra en tillsyn i vårt MC-garage under 
hösten 2020, så tog vi det som en utmaning och 
en möjlighet till förbättring. 
 För att kunna utvecklas och växa som or-
ganisation är det viktigt att man faktiskt vågar 
belysa sådana delar som ibland inte funkar – 
och inte minst att man verkligen agerar för att 
åtgärda sådana skavanker och fel. En del brister 
kände vi nog allt till själva, lokalen vi förfogar 
över har ju bland annat sina begränsningar och 
utmaningar – men vi har i alla år försökt göra 

Ordning och reda  
– för miljöns skull
Rengöringsmedel, färg, oljor och smörjmedel är exempel på kemiska produkter som behövs för vård och underhåll, 
inte minst för MC258. Många kemiska produkter har farliga egenskaper som du behöver känna till när du använder 
produkterna. Det gäller exempelvis allergiframkallande, irriterande, miljöfarliga eller brandfarliga egenskaper. 

Säkerhet i verkstan

så gott vi kan med det vi har till förfogande. 
(Lästips: ”Hjälp! Vi har inget utrymme att hålla 
till för att laga våra motorcyklar!” FMCK Jour-
nalen nr 4. 2021). Det ser såklart väldigt olika ut 
runtom i landet och förutsättningarna hos olika 
kårer och verksamheter skiljer sig såklart åt en 
del. 
 Just miljötillsynen med tillhörande pro-
tokoll innehöll ett antal konkreta brister som 
behövde åtgärdas hos oss i Uppsalakåren, det 
var ju klart. Men på det hela ledde besöket till 
väldigt många positiva saker och har utvecklat 
samarbetet rejält med flertalet stödfunktioner 
på garnisonen och vår stödjande organisations-
enhet (OrgE).

Några konkreta brister på listan som  
behövde åtgärdas:
• Behållare med spillolja förvarades utan 

invallning/spilltråg
• Avfallsbehållare saknade märkning, vilket 

ökar risk för att avfallsfraktioner blandas
• Förorenad absol måste förvaras i en tät be-

hållare, får ej förvaras i samma tunna som 
övrigt farligt avfall (trasor/spilldukar)

• Oklarheter i ansvarsförhållanden för kemi-
kaliehanteringen. (FFO (FMCK Uppsala) 
– OrgE (UVG) – Militärregionen (MRM) 
– Garnisonen (Uppsala garnison)

• Kemikalier märkta med äldre typ av fa-
rosymboler var inte längre tillåtna

• Förteckning över verksamheten kemikalier 
saknades

• Säkerhetsdatablad (SDB) saknades för 
verksamhetens kemikalier

• Förvaring av brandfarliga varor (driv-
medel, oljor, lösningsmedel, gänglåsning, 
sprayburkar och gasol) saknar för ändamå-
let godkända skåp 

En del positiva saker noteras såklart också 
under besöket, som att samtliga motorcyklar 
hade miljömattor under sig och att det fanns 
skyddsutrustning tillgänglig i form av skydds-
glasögon, skyddshandskar, öronproppar mm. 
Men en sådan här tillsynsrapport lyfter ju tyvärr 
inte fram det positiva, utan fokuserar helt på de 
brister som ju behöver åtgärdas.

När vi väl hade koll på de konstaterade 
bristerna, började vi hantera dem en  
efter en.
Relativt fort löste vi flertalet av de olika åt-
gärdspunkterna: Allt farligt avfall sorterades 
och märktes upp, vi fick tag i ett stort plastkärl 
som kunde användas för invallning till behål-
lare med flytande farligt avfall. Utrensning av 
gamla kemikalier (äldre behållare med orange 
farosymboler) löstes med snabb slutförbrukning 
och/eller kassation.  
 Mitt i pandemin så var det dock inte alltid 
helt lätt att ordna tillträde eller att träffa de 
människor man behövde få hjälp av. Lägg till 
att vår verksamhet ju mestadels utförs utanför 
normala kontorstider då övriga på garnisonen 
och stödjande enheter är lediga – så väldigt 
mycket fick lösas genom telefonsamtal och ett 
evigt mejlande. Men det var bara att kavla upp 
ärmarna och fortsätta med att angripa de olika 
bristerna en efter en. Vi behövde såklart inte 
lösa allting helt själva, men fick ändå ”ligga på” 
en del stödfunktioner och påminna dem för att 
få till olika lösningar. 
 När skåp och hyllor var rensat på gammalt 
bös, så var det enklare att börja märka upp 
allting och att fylla i den mall för kemikalie-
förteckning som vi blev hänvisade till. Vi fick 
väldigt bra stöd av garnisonens miljösamordna-
re som var med vid tillsynen, men vi som ändå 
känner till själva verksamheten bäst upprättade 
till slut själva till en hyfsad förteckning. Med ke-
mikalieförteckningen klar var det sedan relativt 

Psst! Visste du att de röd-vita-svarta symbolerna officiellt kallas ”faropiktogram” och de 
tidigare orange-svarta symbolerna kallas ”faromärkning” enligt CLP-lagstiftningen?
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Text: Oscar Eklund, FMCK Uppsala 
Bild: Oscar Eklund och Kemikalieinspektionen (www.kemi.se)

enkelt att hämta uppdaterade Säkerhetsdatablad. Det mesta gick med stöd 
att få ut genom system PRIO – även om en del av dem var mer uppdate-
rade när man kollade på leverantörens hemsida. När väl samtliga SDB var 
samlade i PDF: er var det enkelt att skriva ut dem och sätta i pärm, en för 
aerosoler och en för vätskor och annat. 

Det blir dock fort väldigt många olika sorters kemikalier när 
man sorterar och skapar överblick.
T ex rengöringssprayerna (bromsrengöring) ”Wurth Brake Degreaser” är 
ju inte alls samma produkt som ”CRC Brake Cleaner”. Även om de i sig 
har levererats av Försvarsmakten på samma M-nr och förrådsbenämning 
– och de löser samma typ av rengöring vid vård – så är det olika tillverka-
re, olika säkerhetsdatablad, olika kemiska risker och faror. 
 De två svåraste sakerna att lösa visade sig dels vara att verkligen reda 
ut ansvarsförhållanden för kemikaliehanteringen samt att anskaffa god-
kända kemikalieskåp för förvaring. Just att köpa in de godkända skåpen 
visade sig vara kostsamt, så det var extra viktigt att den uppgiften hamna-
de på rätt ansvar (och rätt plånbok). En tydlig framgångsfaktor var dock 
att verkligen läsa in sig på skrivelsen kring nyttjandet av mc258 som mate-
rielsystem, FMCKs-Grunddokument.mc258.pdf. Det gav oss definitivt mer 
kött på benen i dialogen med olika instanser angående att ”vidmakthålla 
materielsystemet mc258”, istället för att ”hålla på med hojar”. 
 I skrivande stund är faktiskt samtliga brister utom just kemikalieskå-
pen helt lösta. Nya skåp är dock just beställda genom vår stödjande orga-
nisationsenhet. Det var en riktigt bra känsla att kunna återrapportera det 
budskapet till Miljösamordnaren och FIHM! Dessutom känns det såklart 
bra att kunna verka och vårda i lokalen när man har bättre koll på kemi-
kalier och dess olika risker. När grundarbetet väl är gjort och vi tagit stora 
kliv framåt så är det lättare att vidmakthålla detta och göra uppdateringar 
löpande.  
 Om det är någon kår därute i landet som står och stampar med lik-
nande frågeställningar, brister och utmaningar – ge inte upp. Ni ska inte 
behöva dra hela lasset själva, försök ta hjälp av miljösamordnare eller 
BVKF-ansvariga på Garnisonen eller Utbildningsgruppen ni tillhör. Tve-
ka inte att höra av er om ni vill ha stöd och råd, vi kan ju försöka hjälpa 
varandra. 

Alla SDB som vi nu har letat fram kommer göras tillgängliga, antingen på 
www.fmck.se via medlemsinloggningen, eller om ni hör av er till FMCK 
Uppsala – vi ska ju inte behöva uppfinna hjulet på nytt och leta fram alla 
sådana dokument igen.

Samlingsplats för alla olika fraktioner av Farligt Avfall som uppstår för oss 
vid vård av MC258, uppmärkt för ökad tydlighet. Behållare med flytande 
farligt avfall står numera i en rejäl ”balja” som löser kravet på invallning.

Ibland är det skillnad på spray och spray. 
Även om båda sprayburkarna har 
levererats på samma namn och M-nr 
från Försvarsmakten, så är det olika 
produkter med helt olika tillverkare 
och kemiska risker.

Alla Säkerhetsdatablad numera samlade i 
tydligt uppmärkta pärmar.

Exempel på kemikaler med 
äldre typ av faromärkning.

Förteckning över 34 st kemikalier med 
uppdaterade Säkehetsdatablad.
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Kurser 2022
Här hittar du årets sökbara kurser.  
Sista ansökningsdag är 12 veckor innan kursstart/kurs.
Observera att du först måste ha kontakt med din FMCK-kår och att din kursanmälan 
alltid måste skrivas under av din kår. Du måste vara medlem för att få din kurs-
ansökan behandlad. Det måste också vara godkänt från OrgE / Utbildningsgrupp att 
du får gå utbildning. ”Avtal för frivilliga vid utbildning” ska bifogas anmälan.

Scanna för att komma till anmälningsblanketten.   
 
Fyller du i blanketten med penna skriv tydligt. Går det inte  
att tyda t ex mejladress får ni inget antagningsbesked.

 
OBS! 2022 års kurser kräver ny anmälan, oavsett om ni tidigare sökt kurs som blivit 
inställd på grund av Covid-19.

Gå även in på vår webbsida fmck.se och klicka på Utbildning och skrolla ner  
till ”Viktigt att veta när du ska söka till våra kurser” och läs. 

Läs också ”Korrekt ifylld kursanmälan”. 

IU = (instruktörsutbildning) GU = (grundutbildning)         
UU = (ungdomsutbildning)        Civil = (civil utbildning), mer info om de civila kurserna se fmck.se flik Civil verksamhet

KURS KURSPLATS VECKA KURSDATUM INFO

CIVIL Grundkurs Civil MC-resurs Instruktör, steg 1 Skövde 11 15-20 mars 

CIVIL Grundkurs Civil MC-resurs Skövde 14 5-10 april 

FMCK Riksstämma Norrköping 16 22-24 april 

GU Grundkurs MC-ordonnans Marma skjutfält 19-20 7-21 maj 

CIVIL Grundkurs Civil MC-resurs Skövde 20 17-22 maj 

IU RU Instruktör sommar Skövde 21 21-28 maj

GU 
UU

Gk Mc A2 
Uk 3 A1 Skövde 26-28 29 juni – 16 juli

GU Grundkurs MC-ordonnans Kråks skjutfält, Karlsborg 29-30 16-30 juli

IU IK MC Kråks skjutfält, Karlsborg 29-30 16-30 juli 

UU Ungdomskurs 1 Kråks skjutfält, Karlsborg 29-30 16-30 juli 

GK Trafiktjänst 1 Skövde 30 23-30 juli 

CIVIL Grundkurs Civil MC-resurs Skövde 31 2-7 augusti 

VÅR / SOMMAR
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KURS KURSPLATS VECKA KURSDATUM INFO

GU Grundkurs MC-ordonnans x 2 Eksjö garnison 34-35 
36-37

20 augusti - 
3 september 
3-17 september

FK MC-ordonnans Eksjö garnison 39 24 september - 
1 oktober 

CIVIL Grundkurs Civil MC-resurs Skåne 39 27 september –  
2 oktober

GU Grundkurs Mekaniker Skövde 42 15-22 oktober

FK Mekaniker Skövde 43 27-30 oktober

UU Ungdomskurs 2 Kråks skjutfält, Karlsborg 44 29 oktober –  
5 november 

RU Mekaniker Skövde 44 3-6 november 

Instruktörskonferens Skövde 44 4-6 november

IU Kurschefskurs Skövde 45 5-12 november

CIVIL Grundkurs Civil MC-resurs Instruktör, steg 2 Skövde November Mer info 
kommer

CIVIL Grundkurs Vinter Civil MC-resurs Skövde November Mer info 
kommer

GU Preliminärt GKMC-ordonnans vinter Oklart Oklart Prel. November
Kan  
komma att 
utgå

HÖST
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HEMVÄRNET

Mc-ordonnans  
i Hemvärnet

Utveckling, ansvar, gemenskap 
Att tjänstgöra i Hemvärnet innebär personlig utveckling, stort eget ansvar 
och unik gemenskap. Engagemanget i hemvärnet bygger helt och hållet 
på frivillighet och du tjänstgör 4 till 15 dagar per år vid sidan av ordinarie 
arbete eller utbildning. Alla sökande genomgår en noggrann säkerhets-
kontroll innan antagningen. 

Vilka kan söka? 
Du ska vara svensk medborgare och medlem i FMCK för att kunna söka 
vidare till MC-ordonnans. Saknar du militär grundutbildning går du 
med som specialist. Du får då genomgå en kortare militär grundutbild-

ning på två veckor innan du kan söka till din befattningsutbildning som 
MC-ordonnans, som då sker via FMCK. För ungdomar från 15 år finns 
ungdomskurserna UK1 och UK2 för moped i FMCK och flertalet andra 
kurser via Försvarsutbildarna Ungdom. 

Bli MC-ordonnans
FMCK vidareutbildar dig efter genomgången grundutbildning till 
specialist MC-ordonnans. Mer information hittar du på fmck.se och hos 
din närmaste FMCK-kår, som upprättar en utbildningsplan för dig och 
ansvarar för att sända din ansökan till berörd utbildning i FMCK riks regi.

Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med uppgift att skydda, 
bevaka, ytövervaka samt ge stöd till samhället. Hemvärnet är en nationell 
och territoriell basplatta för försvaret av Sverige. 



FMCK Sektioner Mitt FMCK

FMCK på Youtube!
FMCK har startat en Youtube-kanal för att kunna 
dela utvalda filmer som beskriver arbetet vi utför, 
rekrytering och även instruktioner.

När du loggar in på fmck.se kommer 
du åt en massa bra information och 
mek-böcker med mera under Filer och 
under din profil lägger du in alla dina 
kontaktuppgifter och kontaktpersoner. 
Det är verkligen viktigt att du har det 
uppdaterat, då vi t ex sänder inbjudan 
och viktig information med mera via 
mejl. 
 Om du ännu inte har skapat dig ett 
konto på fmck.se behöver du skynd-
samt göra det, då allt mer går över till 

En del filmer blir offentliga och en del annat blir 
medlemsexklusivt.  
 Vi behöver din hjälp att fylla på arkivet, så kolla i minnet om 
det ligger någon filmsnutt hemma hos dig och väntar på att 
kanske bli använd för utbildning, information eller nöje.  
 
Du hittar oss nu med en startfilm på: Youtube.com, sök Frivilliga 
Motor Cykel Kåren. 
 
Skicka ditt bidrag till kommunikation@fmck.se

FMCK Kommunikation

Ditt medlems- 
kort 2022

elektronisk kontakt även för oss i FMCK. 
Du skapar ditt konto med din e-post-
adress, samma som du har registrerat I 
medlemsregistret MyClub. 
 Varje kår har en utsedd KÅRADMI-
NISTRATÖR. Den personen hjälper dig 
med allt som har med medlemsregistre-
ringen att göra. Du kan även alltid vända 
dig till support@fmck.se med allehanda 
slags frågor. 
 
Ditt medlemskort finns elektroniskt! 
Vi har FMCKs webb och medlemsre-
gister kopplat till MyClub. Det är även 
här som ansvarig i din kårstyrelse ska 
ha lagt in uppgifter på att du betalat 
din medlemsavgift och uppdaterat ditt 
medlemskort. För administratörer i 
kårstyrelsen finns lathundar på detta i 
MyClub. De kan också såklart vända sig 
till support@fmck.se för frågor via mejl, 
telefon eller i ett bokat Teamsmöte. 
 Vill du söka till någon av FMCKs kur-
ser blir du inte antagen om du inte är 
registrerad som medlem. Inte heller om 

inte ditt personnummer är ifyllt! Du kan 
inte heller delta på lokala kurser eller ut-
föra ditt kontrakt utan att vara medlem i 
FMCK. Skulle något hända så gäller inte 
heller försäkringen för icke-medlem. Så 
försäkra dig om att du betalat din årsav-
gift till din lokala kår och att du av dem 
är registrerad och uppdaterad för 2022 i 
MyClub!

FMCK Kommunikation

✂

Klipp ut ditt kort och  
använd vid behov!

Viktig  information!
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LADDA UPP FÖR ÅRETS LÄNGSTA DYGN! 

24-timmars endurotävling

GRIPENDYGNET
24 H 

5-6-7 AUGUSTI
DAKAR
DAM
JUNIOR
KLUBBLAG
MIX

KLASSER: 
Bana: Hålbyspåret, Strängnäs

Arrangör: FMCK Strängnäs

Mer info och  
anmälan finns på: 

tam.svemo.se/
competition

Facebook:  
facebook.com/gripendygnet

TÄVLING
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ALEKÅSAN OCH 
VETERANKÅSAN 

14 MAJ 
Skepplanda Hemvärns och Kulturförening  

hälsar alla i FMCK välkomna till årets  
Militär – civil – MC-ordonnansträff.

Klasser:  
Alekåsan för militär MC. Grus- och asfaltsvägar ca 14 mil 
med kuligheter efter vägen.
Veterankåsan även för civil veteran-MC. Går på asfalterade 
vägar. Gemensamt depåstopp med fika, mat och ev. egen 
påfyllning av bränsle. 

Plats: Skepplanda (ca 4 mil norr om Göteborg, E45)
Anmälan: senast 3 maj
Anmälan och mer info: www.shkf.se/alekasan
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Ekring av hjul
Här följer en liten berättelse när jag fick för  
mig att byta ekrar på hjulen till Tjänstefordonet

Det var några ekrar som var dåliga eller som saknades på bakhjulet, 
därav denna lilla övning. Jag beställde hem de delar som krävdes för 
renoveringen utav hjulen så som hjullager, packboxar, fälgband och 
ekersatser till båda hjulen. Men till min stora förvåning, när jag häm-
tat delarna på förrådet så fick jag se att till bakhjulet på ena sidan, 
de ekrarna på sidan med bromstrumma och drevet, kom den blanka 
rostfria varianten.

Som tur är så var de gamla ekrarna i bra skick, 
så efter lite rensning utav gängorna så blev de 
återmonterade på den sidan. På den andra sidan 
så saknades det några stycken men där fick jag 
rätt sorts ekrar, även till framhjulet. 
 Det kan här även tilläggas att det är olika 
längder på ekrarna på de båda sidorna av hjul-
navet. Dock visar reservdelskatalogen på fel 
positioner för framhjulet, de har växlat numren 
på position 3 och 4, men det ser den uppmärk-
samme ordonnansen och beställer således och 
monterar dessa på rätt sätt. 
 För enkelhetens skull så börjar man åter-
monteringen med de 9 ST ekrar som sticks 
ifrån utsidan på bromssidan, för att därefter 
montera de återstående 9 ST som sticks i ifrån 
insidan. När man har monterat de 18 ekrarna 
på bromssidan så monterar man de på den 
andra sidan. Sedan börjar den roliga justeringen 
och riktningen utav hjulet. Man får då justera 
in både kastet i höjdled och sidled. Man kan då 
montera hjulaxeln i ett skruvstycke och justera 
hjulet eller använda en hjulriktningsställning. 
Båda exemplen fungerar lika bra tycker jag.  
 Det är dock ganska så små justeringar man 
gör åt gången. För att justera kastet i höjdled 
får man dra åt ekrarna på ena sidan och släppa 
de på motsvarande sida för att få hjulet runt och 
rakt. För att justera sidokastet så får man även 
där släppa och dra åt ekrarna i lagom intervall 
för att få det rakt.  
 Naven och fälgbanorna har blästrats och 
lackerats. Men fälgbanorna var inte helt perfek-
ta så det är lite slag och bulor kvar i dem, men 
det blev mycket bättre än innan och det var 
målet. 

Hälsningar, Jonas Larsson,  
Dalabataljonen, FMCK Falun

”För att justera kastet i höjdled får man dra 
åt ekrarna på ena sidan och släppa de på 
motsvarande sida för att få hjulet runt och 
rakt. För att justera sidokastet så får man 
även där släppa och dra åt ekrarna i lagom 
intervall för att få det rakt.”

Det gamla slitna bakhjulet som ska renoveras.

HJULRENOVERING
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Fortsättning på nästa sida

Navet till framhjulet väntar på lite nya lager och packboxar.

Bakhjulet är färdigmonterat och riktat.

Provmontering av ekrar, navet ska vändas så att bromstrumman är uppåt 
för enklare montering av denna sida.

Bakhjulet väntar på återmontering, nya lager och packbox ligger även där 
samt de fina rostfria ekrarna.

Navet är lackerat.

Hjulet är blästrat och grundlackerat.

Hjulet demonterat och väntar på blästern.



22   FMCK NR 1 . 2022

Ett nydonat framhjul med nytt däck som väntar på nya uppdrag i rikets 
tjänst.

De fina och rostfria ekrarna till 
bakhjulets ena sida.

Min hemmabyggda 
balanserare och 
hjulriktningsställning.

Framhjulet är monterat och riktat.

Här är samtliga 18 ekrar monterade på bromssidan, notera gärna hur 
ekrarna monterats då de ekrar som monterats från utsidan ligger under de 
som monterats från insidan.

Ekrarna monteras enklast på detta sätt, man monterar de 9 som träs ifrån 
utsidan först på bromssidan, annars blir det väldigt trångt att montera de 
andra.

Ekrarna monteras enklast på detta sätt, man monterar de 9 som träs ifrån 
utsidan först på bromssidan, annars blir det väldigt trångt att montera de 
andra.
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Ny skylt-tips från 
Sundsvallskåren

Tipsa mig!
Det är här det brukar komma lite små tips i varje nummer av FMCK Journalen. Är du gammal i gården kan  
du säkert redan sånt som tas upp här. Men det händer att jag stöter på folk på 258:an som missat knepen.  
Därför brukar jag dela med mig av dem här. 

Har du nåt 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 mig på: lennart.ronnholm@fmck.se  
Knepen ska i första hand vara kopplade till 258:an eller mc-ordonnanstjänsten.

– av Lennart Rönnholm

Gashäng
Har du råkat ut för att gasen hängt sig någon gång? Du som har råkat ut för det vet hur det 
känns de där milli-sekunderna innan man kopplar vad om hänt. 
 Har man tur så klarar man sig undan med ett rejält adrenalinpåslag. Har man otur 
så kan vad som helst hända. Men som jag sagt vid tidigare tillfälle, vi jobbar inte så, med 
turen som parameter för om saker ska gå bra eller dåligt. För dig som sluppit gashänget 
så kan jag bara säga att det är inget att sträva efter, därför så kommer dagens tipshörna 
handla om just gashäng. 
 Det finns flera olika anledningar till att gasen hänger sig. Den vanligaste är att man jus-
terat gasvajern fel så att den hoppar ur justeringsnippeln och lägger sig på kanten. Spelet 
i gasrullen ska helst vara bara någon millimeter, då slipper man att vajern beter sig som 
ovan. Det är noga att man låser nippeln med låsmuttern också så den inte kan vandra fritt 
och överraska med ett gashäng som följd.  
 Ett annat sätt att få gashäng är när man kör i terräng där det är blött och lerigt eller om 
man kör på en grisig grusväg där det stänker upp geggigt  vatten. Framförallt är det när det 
här geggiga vattnet rinner ner längs gasvajern, kommer ner i trottelhuset och gör att trot-
teln låses fast av de små gruskornen som det blir spännande. Såklart finns det bot mot det 
här, kan man bara få vattnet att rinna nån annan väg så blir det bättre. 
 På vajern sitter det en liten metallhylsa, mellan den hylsan och justeringsnippeln letar 
sig vattnet ner. Man kan täta detta så vattnet inte kommer in. 
 Dels så kan man lägga en liten klutt med fett som tätar mellan hylsan och nippeln, 
men man kan också hålla ögonen öppna efter den lilla gummihatten som fanns på de 
gamla vajrarna och som nån tidigare förare missat att sätta dit. Hittar man ingen sån hatt 
så kan man dra ett varv med vulktejp runt vajern och nippeln istället. Isoleringstejp kan 
funka ett tag, men släpper med tiden. Vulktejpen håller över tid och den har den fina egen-
skapen att den blir som gummi när man drar i den och sen lägger ett varv runt nippeln. 
 Nu ska man vara sparsam med tejp annars krånglar det när man ska ta loss förgasaren 
för rengöring eller annat, man vill inte ha en stor klump i vägen. 
 
Slutligen ett tredje sätt att få gashäng är att man inte håller koll på sin gasvajer och missar 
att den börjar bli sliten och fransa upp sig. Oftast sker detta i nån av ändarna och är det en 
tråd i vajern som släppt, byt direkt och du, kolla ofta, det är en billig livförsäkring.  
 
//Lelle

...till den här!

Från den här...
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FMCK på Facebook

FMCK-MEDLEM! 
Gå med i våra Facebook-grupper och håll dig ájour med det senaste. 
Förutom vår huvudsida FMCK Riksförbund har vi undergrupperna: 

• FMCK Ordonnansen
• FMCK Civil MC-resurs
• FMCK Kårträffen

På vår huvudsida facebook.com/fmck_ får du alltid information 
med mera från FMCK Riksförbund inklusive från FMCK kansli och 
vår centrala MC-tekniker. 

FMCK ORDONNANSEN 
Du som är MC-ordonnans har här en egen 
grupp där du kan föra dialog med andra  
MC-ordonnanser i FMCK, ställa frågor, få tips 
och mer information etc. om sånt som gäller 
just dig i den befattningen.

FMCK CIVIL MC-RESURS 
För att kunna hjälpa till regionalt som civil 
motorcyklist kan du utbilda dig till Civil MC-
resurs. 
Du som är Civil MC-resurs har här en egen 
grupp där du kan föra dialog med dina 
kollegor i FMCK, ställa frågor, få tips och mer 
information etc. om sånt som gäller just dig i 
den befattningen. 

KÅRTRÄFFEN  
En ny Facebook-grupp har nu startats för att se 
om vi kan blåsa liv i den så otroligt roliga och 
gemensamma kårträffen, som har hållits av olika 
kårer i hela landet under många år. Den har dock 
avstannat under de senare åren men efterfrågas 
då och då. Här tänker vi att kanske en enkät 
och diskussioner mellan kårer kan hållas, med 
förhoppning att kårträffen återigen kommer igång.



Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram nya riktlinjer för  
barn- och ungdomsidrotten i Sverige. 
 
De nya riktlinjerna är framtagna i nära samverkan med specialidrottsförbunden och även 
barnrättsorganisationerna UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris. 
 Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott omfattar all verksamhet  
för barn och ungdomar upp till och med 19 år och innehåller fem huvudriktlinjer.
1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid 

För varje huvudriktlinje finns vägledning till specialidrottsförbunden för vilka insatser de  
behöver göra för att kunna efterleva riktlinjerna. I riktlinjerna beskrivs exempelvis vilka rutiner  
och handlingsplaner som behöver finnas och vad tränarutbildningar behöver innehålla.  
I riktlinjerna finns även bland annat vägledning för översyn av tävlingsformer och regelverk.
 
Youtube: Idrottsrörelsens viktigaste dokument för  
barn- och ungdomsidrott förändras
https://www.youtube.com/watch?v=-g5wRFUmAYU

Mer information för kårer som bedriver  
barn- och ungdomsverksamhet finns här: 
RF om de nya riktlinjerna >> 
https://www.youtube.com/watch?v=-g5wRFUmAYU 
 
Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott >>
https://www.svemo.se/globalassets/svemo-forbundet/dokument/ 
rfs-riktlinjer-barn--och-ungdomsidrott-2022.pdf

Nya riktlinjer  
för barn- och  
ungdomsidrott
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Montering av nya 
Electrex world  
tändsystem Mc258

Nya tändspolen HPI
• Denna spole har märkning SEM 2 stroke
• Gissningsvis kompatibel med det gamla 

systemet. Vi har ej testat.
• Hur som, så är det denna spole som gäller för 

Electrex world systemet.
• Den behöver ej jordas.
Art nr spole F3770-001909

Tänk på att du måste använda rätt mutter
• Här syns tydligt hur det blir en luftspalt 

mellan svänghjul och mutter
• Montera muttern utan bricka
• OBS! Det förekommer 3 st olika längder på 

mutter, rätt mått på mutter ska vara ca 15 
mm från underkant till sexkant

Art nr svänghjul F3770-001910

Inställning av stator
• Denna stator ska mätas in på 39 mm. Mät mot 

metallkanten på triggern – detta på grund 
av att svänghjulet är annorlunda mot gamla 
SEM.

• För information är det OK att montera ett 
SEM original svänghjul mot denna stator. 
Statorn ska då mätas in på 41 mm.

Art nr stator F3770-001911

Tänk på att tätring inte ska blockera oljespåren 
på baksidan. 
Art nr tätring F3770-001202

Tänk på att tätring inte ska blockera oljespåren 
på baksidan. 
Art nr tätring F3770-001202

Jag rekommenderar att tätring byts när allt 
ändå plockas bort.
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Jord kabel till lyse
• Gul kabel med blå markering ska jordas.
• Jag rekommenderar att en kort kabel 

tillverkas med flatstift i en ända och 
ringkabelsko i den andra

Inkoppling av ljuset
• Ena gula kabeln ansluts till strömställaren 

och den andra kan kopplas till eluttag eller 
isoleras med eltejp.

• OBS! Kablarna får inte sammankopplas för då 
kan det bli varmgång med haveri som följd 
OBS!

Fastsättning av kablar till tändning.Montering av spole
• Montera spolen i det bakre nedre befintliga 

hålet
• Nytt hål måste borras vid användning av 

original regulator
• Befintligt hål kan användas vid 

ersättningsvariant av regulator

Lättstartad!
Andra kicken sen kör vi igen.

Avskärmningskåpa
• Beställ och byt till den nya tändhatten om 

behov av byte finns – se bild
• Montera nytt stift
Art nr tändhatt F2350-001832

Har ni frågor och funderingar så bara slå en signal!
Telefon FMCK Verkstad 076-000 25 23 

Tomas A.
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I januari bestämde sig därför några MC-ordon-
nanser från FMCK Sundsvall för att genomföra 
en rekognosceringsövning till Sollefteå för att 
hitta lämpliga framryckningsvägar. Om kom-
paniledningarna själva rekar hamnar vi allt som 
oftast på de stora asfaltsvägarna. Och vi, som 
ville förändra detta, behövde därför vara inkör-
da på vägnätet.  
 Övningen spikades till den söndagen 
16:e januari. Just denna helg skulle det ske en 
återinvigning av I 21 i Sollefteå. Utöver att vi 
skulle få se kungligheter, pompa och ståt er-
bjöds också gratis käk. Det lockar alltid ordon-
nanser.  
 Tidigare under veckan hade jag och Kent 
Sällbom förberett övningen genom att kartre-
ka. Det gjordes med hjälp av Garmins kartpro-
gram BaseCamp och Vägverkets sida (https://
nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket). 
Vi tog också kontakt med SCA för att få sta-
tusuppdateringar på deras vägnät. Detta visade 
sig vara ett lyckokast. Av SCA-kontoret i Liden 
fick vi veta att Paljakkavägen alltid är plogad!  

 Dagen innan övningen genomförde jag 
och Kent bilrek. Vi körde av samtliga vägar 
som verkade intressanta. Vissa vägar var ibland 
oplogade eller hala som skridskois och fick 
därför väljas bort. Senare, väl hemkomna ritade 
jag upp rutten i BaseCamp. Då visade det sig 
att vi nu hade rutt som var 1km kortare jäm-
fört med riksvägarna 86 och 87. 
 
Söndag och övningsdag
Kent, som på grund av inställda vinterkurser, 
saknar sin vinterutbildning kunde inte själv 
köra ordonnans-mc. Trots detta välkomnade 
han fem hårdbarkade ordonnanser med ny-
kokt morgonkaffe och 07.00 vinkade han av oss 
och resan påbörjades. 
 Körningen upp mot Sollefteå var vacker 
och skedde helt utan missöden. En sak som 
dock var omöjlig att planera är temperaturen. 
Vi hade ändå tur som slapp tvåsiffrigt mi-
nus. Men det var bistert bitvis. Kaffe- och 
smörgåspausen vid Östergraninge var därför 
välbehövlig.  

FMCK SUNDSVALL

Rek-tur till 
Sollefteå och I 21
I maj 2022 ska Sveriges största militärövning genomföras i 
Sollefteåtrakten och Hemvärnets 16:de bataljon kommer 
att delta.

Fokuserad Kent på ishalt väglag.

Fem tappra MC-ordonnanser som trotsade vinterkylan i januari för att se återinvigningen av I 21.  
Från vänster Carl Lindmark, Petter Svensk, Johan Hansson, Olof Eriksson, Olle Bogatir.

När vi kom var det ingen flagga hissad. 
När vi åkte så vajade den tretungade 
flaggan åter i Sollefteå. Mission 
completed kan man kanske säga. 

Framme i Sollefteå
Vi ville inte parkera våra gröna hojar i skym-
undan på den offentliga parkeringen. Det fick 
ske med precision vid det nya kanslihusets vägg. 
Där skulle själva processionen snart passera. 
Återinvigningen av I 21 var högtidlig, lång 
och kylig. Våra mc-kläder visade sig vara extra 
lämpade för detta, vilket våra vänner klädda i 
M90 avundsjukt noterade när det kom en liten 
regnskur.

Hemresan 
Direkt vid start från I 21 fick Olle Bogatir pro-
blem med ettans växel. Det blev till att starta 
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på rullande bakhjul. Det är, som bekant, en baggis för en rutinerad tra-
fiksoldat förstås. Dagsljus övergick till mörker när vi passerade Liden och 
bron över Indalsälven. Tyvärr fick vi där vara med om en incident. På en 
mindre väg möttes vi en häst med förare på sulky. Ekipaget hade så dåliga 
reflexer att den knappt syntes. Allt gick bra men en otäck erfarenhet rika-
re blev vi.  
 
Hemma 
17:00 rullade vi åter in på hemvärnsförrådet, förvånansvärt pigga och 
väldigt nöjda med dagens övning. 

Text och bild: Olof Eriksson,  
Kårchef FMCK Sundsvall

”Dagen innan övningen genomförde jag och 
Kent bilrek. Vi körde av samtliga vägar som 
verkade intressanta. Vissa vägar var ibland 
oplogade eller hala som skridskois och fick 
därför väljas bort”

Bild tagen precis innan invigningen började. Själva invigningen fick vi inte fota.

Så här ser en omtypad Friluftskarta ut. Här är det lätt att se grusvägarna.

Snack-paus.



30   FMCK NR 1 . 2022

Till årets bildtävling fick vi otaligt många och verkligen 
fina bidrag! Urvalet fick därför delas upp i flera 
juryomgångar och till slut landade det i 6 finalister, 
varav JONATHAN NILSSON, FMCK Varberg, tog hem 
segern.  
 Som pris skickar vi ett antal triss-lotter och hoppas 
på extra tur och spänning för dig Jonathan. Den 
vinnande bilden kommer även att pryda nästa års 
elektroniska medlemskort.  
 
På gemensam 2:a plats kom bilder från Tomas 
Svensson, Lena Eli, Lennart Rönnholm, Fredrik 
Blomdahl och Jörgen Fritz. 
 
Kom ihåg att fota du också under hela året. Vi behöver 
både liggande och stående bilder, de ska vara 
högupplösta och FMCK-relaterade. Inga honorar utgår 
till inskickade bidrag och FMCK har full rätt att använda 
bilderna i egna kanaler. 

2021-tävlingen

VINNARE av
ÅRETS BILD VINNARE. Flygande MC258. 

Foto: Jonathan Nilsson, 
FMCK Varberg.

Foto: Tomas Svensson. Förare Kim Sandeen.
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Foto: Lena Eli.  
MC 258 klyver sjön.

Foto: Lennart Rönnholm. GKMC2, 

Eksjö.

Foto: Fredrik Blomdahl.  

Elever övar vattenhinder.

Foto: Jörgen Fritz.  

Med fart ska det gå.



POSTTIDNING B 
PORTO BETALT

FMCK, Kvarnvägen 3, 541 57 Skövde 

Det blev en fin  
MC-vinter med 258:an!
Foto: Olof Eriksson, FMCK Sundsvall


