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Jag hoppas att alla har kunnat njuta av sommar, ledighet 
och semester med mycket MC-åkning i sommar. 
      Vi har sedan förra numret av Journalen genomfört 
både CMR- och MC-utbildningar. Vi har haft en del 
avhopp i sista stund, så vi kommer att se över hur vi kan 
säkerställa att utbildningarna blir fulltaliga framöver. 
Samtliga CMR-utbildningar har varit fulltecknade och 
alla sökande som inte kom med i år blir överförda som 
elever nästa år.  
      Ansökningarna till CMR- och till MC-ordonnans-
utbildningar rullar på och det är viktigt att samtliga 
kårer tar sig an de personer som inkommer med 
intresseanmälan. Om ni är osäkra om tillvägagångsättet 
så hör av er till kårens fadder i riksstyrelsen eller kansliet, 
så hjälper vi mer än gärna till. 

 Vi ser nu över kommande utbildningar för 2023 inkl. tider, de preliminära tiderna 
hittas på hemsidan. Utbildningsdialogerna med Försvarsmakten är inom kort och 
då kommer utbildningarna att fastställas för 2023. Vi räknar med att ansökningar till 
utbildning är stort även under nästa år med tanke på årets rekryteringar runt om i landet. 
Så jag uppmanar er alla att se till att elever som inte kommit med på årets Grundkurs Mc 
ser till att genomföra GUF och Intro. Men även att ni i kårerna håller igång dem fram tills 
det är dags för deras befattningsutbildning, så vi inte tappar dem. 
 På grund av för få helger i almanackan har inte tiden räckt till att bjuda in till en fysisk 
kårchefsträff, men planer finns på det i januari/februari istället. Men jag kommer inom 
kort kalla alla kårchefer till ett kårchefsmöte via Teams och hoppas att samtliga kommer 
att närvara. 
 Styrelsen arbetar fortfarande med att hantera nya skrivelsen i Handbok Fordonstjänst. 
Detta har och tar väldigt mycket kraft och energi från delar av styrelsen, då ärendet kan 
komma att äventyra vår verksamhet. Det innebär att vi kanske inte under många år 
kommer att kunna genomföra utbildningar i den takt som våra uppdragsgivare önskar. 
 I rådande läge när det är mer verksamhet i Försvarsmakten kommer vi troligen att 
bli tvungna att flytta på vinterutbildningarna, då vi i nuläget inte kommer in på Älvdalens 
skjutfält. Arbetet med att hitta andra platser i landet pågår och vi kommer ut med info så 
fort vi fått dem klara.  
 Som jag tidigare har förmedlat gällande kansliets organisation så har vi fortsatt vårt 
arbete med att skapa en bättre arbetsmiljö för vår anställda personal samt att förbättra 
arbetsfördelningen på kansliet. Just nu pågår anställningsintervjuer för en ny tjänst 
för främst arbete med administration, inriktning på kommunikation och media. Jag 
återkommer med mer information inom kort. 
 
Hälsningar Fredrik Blomdahl, FMCK Rikskårchef

FMCK Journalen nr 3, 2022
Frivilliga Motorcykelkårens informations- och medlemstidning utkommer med 
4 nummer per år med en upplaga på cirka 4 500 ex. Redaktionen förbehåller sig rätten 
att redigera och förkorta insänt material. Ingen ersättning i form av text/bildrättigheter 
utgår om inte ett skriftligt avtal föreligger. 

Omslagsbild 
Framsida: Instruktörskurs Eksjö, FMCK-bildarkiv. Foto: Lennart Rönnholm

Manusstopp 2022  
Nr 4 manusstopp 14 november 

Text och bilder skickas till journalen@fmck.se. Skriv med undertexter till  
bilderna och fotografens namn. Ta gärna både stående och liggande bilder.  
TACK för ditt bidrag!
Mer info om inskickat material till FMCK finns på fmck.se under fliken FMCK Journalen.

Hej alla medlemmar! 
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Ännu ett fantastiskt 
CMR-gäng under 
utbildning
Samma visa inför varje kurs. Man är lite små spänd och förhoppningsfull. Hur ska gruppen vara och  
fungera. Men som alla tidigare kurser så är det ett fantastiskt gäng. Från olika håll i landet kommer  
11 tappra MC-åkare till kursen v.31 för att utbilda sig till en Civil MC-resurs. Teori blandas med praktik.

CIVIL MC-RESURS
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Fortsättning på nästa sida

”Vi är ett härligt gäng som har 
förmånen att få delge våra kunskaper 

till nyfikna å vetgiriga elever”

Bild 1: Orientering med karta och kompass.
Bild 2: Packbox med reservdunk 10L samt 
vätska. 
Bild 3: Utrustning som använts under kursen. 

1

2

3

För en del är det första gången med en 
riktig karta. Så det blir med blandade 
framgångar i den först trevande oriente-
ringen. Men lyckligtvis kom alla tillbaka 
till utgångspunkten. Det är så fascinerande 
att se när alla som knäcker koden. Hur 
säkra och trygga de blir. Det tar lite olika 
lång tid men så är det bara.  
 En bra del av utbildningen är en upp-
fräschning av sjukvårdskunskaper. Där 
har vi Åke Hultqvist som instruktör, som 
är mycket uppskattad sådan också. Johan 
Nyander och Bjarne Jansson gjorde så att 
orienteringen gick som en dans där alla 
kom tillbaka. Mikael Larsson såg till att 
den första körövningen i körgård gick lika 
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Bild 1: Hemkomna efter mörkerorientering, fr.v. Tommy 
Gunnarsson, Patrick Skarin och Ulf Landgren.
Bild 2: Mörkerorientering, Mathias Ekengren studerar kartan.
Bild 3: Tvätt och vård av motorcykeln.
Bild 4: Vi har fått ett ”larm” om skogsbrand och åker till platsen där 
vi får använda en pump och en brandspruta för att släcka ”elden”. 
Bjarne instruktör ser till att allt blir rätt och Mathias Ekengren 
kopplar ihop slangen.
Bild 5: Lunch med Trangiakök och ”Macaroni cheese”. 
Bild 6: Övning på att ta hand om olika skador. I det här fallet en 
knivskadad hand.
Bild 7: Vi har fått uppdrag att åka på och nu sitter Patrik Åhlander 
och planerar vägen dit. 
Bild 8: Kursbok i förstahjälpen som vi fick av föreläsaren Åke samt 
första förband.
Bild 9: Teknikbana och teknikkörning.
Bild 10: CMR-deltagarna från kursen v.31. 
Bakre raden fr.v. Mathias Ekengren, Patrik Åhlander, Anders 
Braneby, Gary Wiklund, Anders Emanuelsson, Patrick Skarin, Jesper 
Blomqvist, Olof Strömkvist, Ulf Landgren och Per Skrealid. 
Rund bild: Stafettorientering (glasspaus utanför Varnhems kloster).

1

2
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galant. Sedan kom vi alla med små tips å trix för kunna verka 
som ordonnans.  
 Detta var den femte CMR-kursen för min del men långt 
ifrån den sista. Vi är ett härligt gäng som har förmånen att få 
delge våra kunskaper till nyfikna å vetgiriga elever. Jag hoppas 
att du som funderar på att gå en CMR-kurs verkligen gör det.  
Ni gör skillnad och ni behövs!

Text: Stefan Lundin, CMR-instruktör. Foto: Patrik Åhlander 



FMCK NR 3. 2022   7

6

10

7

9

8



8   FMCK NR 3. 2022

Avslut för Jawa 
255/257
Den 7/9-2022 hade jag och Börje Samuelsson 
ett möte med TVK Mark gällande FMCKs gamla 
Jawor av modellen 255/257, som i och med 
detta möte och beslut nu går ur tiden.

De kårer som har begärt att få behålla någon gammal Jawa 
kommer troligtvis att få göra så genom ett gåvobrev samt låne-
avtal mot FMCK riks. 
 
Övriga kårer som INTE inkommit med önskemål om detta  
kan betrakta dessa Jawor som skrot och de kommer INTE  
att kunna civil-registreras mer.

FMCK Kansli, gnm Tomas Aronsson

Efterfrågad  
reservdel
Strömställare F3770-001533  
har fått en ersättare som  
kommer att kunna beställas  
inom kort. Materialansvariga  
i Arboga som sköter jakten på  
kompatibla delar har lyckats med att hitta en 
strömställare för montage i lampan.  
 
Det blir samma mått som på den gamla. Det är dock inte  
verifierat att den kopplas på samma sätt ännu, utan det får  
vi gemensamt testa när dessa finns att tillgå. 
 Leveransdatum är i dagsläget oklart men det bör gå  
relativt snabbt då det är en standardprodukt.

Med vänlig hälsning, Tomas A. 
Tomas Aronsson 
Förbundstekniker
tomas.aronsson@fmck.se  
Tel. 076-0002523 
 
FMCK Kansli 
Kvarnvägen 3, 541 57 Skövde 
Växel: 0500-488 260 
www.fmck.se

MC-TEKNIK

Är din kårs webbsida  
upplagd på IdrottOnline?
 

...då försvinner den automatiskt  
den 31 december 2022! 
 
IdrottOnline tar vid årsskiftet bort samtliga föreningars 
upplagda webbsidor hos dem.  
 
På FMCKs webbsida är det helt kostnadsfritt att lägga upp 
er kårs webbsida. Hur mycket eller lite information och 
bilder som kåren vill ha med bestämmer ni själva – MEN 
– det är obligatoriskt att alla kårer ska ha uppdaterade 
kontaktuppgifter på FMCKs webbsida under ”Kårer i 
Sverige”. Om ni istället är mer aktiva på Facebook, lägger 
ni in kontaktuppgifter plus en länk till er sida på FB. 
 
Är ni osäkra på hur ni ska göra finns manualer för 
registrerad och inloggad kåradministratör på www.fmck.
se. För frågor och/eller funderingar, skicka gärna ett mejl 
till support@fmck.se

Jawa MC 255.

Jawa MC 257.
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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

Här kommer ett tips från Olof i Sundsvall.
Tack Olof och ni som läser detta, gnugga geniknölarna  
och försök komma på några bra tips så den här spalten  
kan fortsätta. 

Peter Sjöberg och Jörgen Frithz har ett bra KFÖ -knep. 
Här tömmer dom tanken på reservhojen. En jeepdunk 
och en av packremmarna från verktygslådan samt 
demontering av soppaslangen vid förgasaren. Hojen 
blev också lättare att lyfta in i bandvagnens bakvagn. 
Dessutom hade vi en färdigblandad dunk för hemfärden 
från Sollefteå till Sundsvall.

Töm tanken på  
reservhojen

BREV FRÅN FMCKs FÖRBUNDSTEKNIKER

Hej alla FMCK- 
medlemmar!
På FMCKs kansli har vi ett antal KTM Lc4 400cc 
årsmodell 2001. Vi söker nu efter en fram- 
gaffel till en av dem som genom yttre skador 
blivit skrot.

Det sitter en traditionell gaffel och alltså ingen upp och ner 
på dem. Gaffelbenen är 50 mm upp genom styrkronan. 
Alternativt så går det enligt säkra källor att montera en något 
klenare på denna MC, bara styrkronan finns med.
 Så om någon av er där ute i vårt avlånga land har en sådan 
här eller vet om någon som kan ha en så är vi tacksamma för 
alla tips.

Det går bra att ringa till mig 0760-002 523 alt. mejla till  
tomas.aronsson@fmck.se 
 
STORT tack på förhand!

Med vänlig hälsning, Tomas A.

Foto: Olof Eriksson
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AO 4 – Avtal
Just nu arbetar jag med att uppdatera och omarbeta Handböcker, så att alla i 
kårerna kan förlita er på att de är aktuella och kan rätta er efter dem. De finns 
att tillgå i Filarkivet för alla inloggade medlemmar på fmck.se. Har du ingen 
inloggning än, så ordna en snarast. Du ska använda samma e-postadress som  
du uppgett i medlemsregistret. 

RIKSSTYRELSE & KANSLI

Samtidigt arbetar jag också med att skapa olika dokument som 
först ska godkännas av RS och därefter främst användas av er ute 
i kårerna. Dessutom arbete med att skapa avtal åt Länsstyrelsen i 
Skåne som i skrivande stund inte är fastställda, men det kommer 
så småningom. 
 Jag vill påminna alla om att följa rutinerna för anmälan till 
kurs, oavsett om det är för MC-ordonnanser eller CMR. Tillsam-
mans med kursanmälan till CMR ska utdraget från Polisregistret 
vara bifogat med kursanmälan till FMCK kansli. Är det så att 
kåren har öppnat brevet och läst utdraget så ska den personen 
ange detta så att kansliet vet vem det är som öppnat och läst 
polisutdraget. Det är också avgörande att utdraget kommer in 
tillsammans med kursanmälan. 
 
Dessutom, tillsammans med kursanmälan till MC-ordonnans så 
ska utbildningsplan och utbildningsavtal bifogas med kursanmä-
lan, underskrivet av utbildningsgruppen. Kursanmälan ska även 
vara påskrivet av ansvarig (ex. avtalshandläggaren) på kåren. 
Samtliga dokument ska sedan skickas in från utbildningsgrup-
pen till kansliet i samlat brev. När utbildningsavtalet är påskrivet 

av utbildningsgruppen, så är detta också en bekräftelse på att den 
ansökande eleven är säkerhetsintervjuad och att registerkontrol-
len är gjord. 
 
Görs inte kursanmälan på ovan sätt så finns det risk att den an-
sökande eleven inte kommer med på kurs. Som det ser ut just nu 
så kan det komma blanketter både från kåren och utbildnings-
gruppen. Detta blir oerhört struligt för kansliet att hålla reda på i 
alla kursanmälningar som kommer in. Är ni osäkra på hur ni ska 
göra, kontakta gärna er kårs fadder i Riksstyrelsen, så hjälper de 
er vidare – se sid 2 i Journalen. 
 
Jag vill redan nu meddela er ute i kårerna att det är dags att ta 
fram ett förslag på en person som kan ta över min plats som leda-
mot i Riksstyrelsen. Jag har meddelat valberedningen att jag inte 
ställer upp för nyval (omval) vid nästa Riksstämma 2023. Kom 
ihåg att det är samtliga kårers skyldighet att skicka nomineringar 
till valberedningen, annars går det inte ha senare synpunkter. 

Text och foto: Camilla Blomdahl, AO4

Ao4

Frivilliga Motorcykelkårernas 
Rikskansli i Skövde välkomnar 
vår nya medarbetare/
utbildningsadministratör!

Hej! 
Jag heter Veronica Hultin och började här på FMCK Rikskansli den  
1 september. Jag kommer närmast från ett gym där jag arbetat i reception 
och höll pass och introduktion i gymmet. 
 I mitt arbetsliv har jag arbetat mestadels administrativt och under 15 år 
var min arbetsplats SISU Idrottsutbildarna/Västra Götalands Idrottsförbund. 
Där jobbade jag större delen med kurser och utbildningar som även nu är 
mina arbetsuppgifter i FMCK. 
 Jag ser fram emot att lära mig mer om FMCKs utbildningar och träffa och 
prata med alla nya människor som jag nu kommer i kontakt med!

Välkommen 
Veronica!
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Inga bilder har nått redaktionen från Ränneslättsloppet i år. Men, vi 
kan i alla fall här visa upp resultatet från Militärklassen.  
 
Imponerande körning av Samuel Bolin (2:a) och Mikael Norström 
(5:a) från FMCK Falun och Anders Karlsson (3:a) från FMCK 
Göteborg!

Ränneslättsloppet  
2022

För 39:nde året i rad körs den internationella tävlingen på Tofta Skjutfält, 
Gotland. Helgen är årets höjdpunkt för alla endurofantaster. Med en härlig publik 
längs banan och mängder av partners – utställare, så måste GGN upplevas på 
plats. Tävlingen är öppen för dig, gammal som ung, motionär eller elit och du kör 
efter din förmåga och delas in i den klass som just du tillhör.  
 
Mer info och anmälan: gotlandgrandnational.se

Gotland Grand National
Tofta 27-29 oktober

Världens största Endurotävling!

TÄVLINGAR

Resultat från Militärklassen
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Tävlingen ingår i Svensk Enduro Klassiker och drar varje sommar både förare och publik till 
ett stort, roligt och mullrande engagemang. I år var inget undantag!
 
Foto: Kjell Birnbach, FMCK BohusDal

Stångebro 2022

Axel Rönqvist, FMCK Värmland. Trött, 
lerig och stolt är gemensamt för alla 
tävlande.

Förväntansfullt och färgglatt inför starten.

Mattias Eriksson, FMCK Värmland 
knep en fin bronsplats.
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Militärklassen är högst redo inför 
starten.

Vinnarpodiet.
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FAKTA 
 
Motocross, MX, är en motorsport som 
körs med motorcykel på kuperad grus-, 
sand- eller jordbana. En mer publik- 
och TV-vänlig variant är så kallad 
stadioncross, eller supercross, som 
oftast körs inomhus.  
 
En modern motocrossbana är van-
ligtvis mellan 1 och 2 kilometer lång 
och 3 till 6 meter bred. Banorna följer 
vanligtvis den naturliga terrängen men 
har också inslag av artificiella hinder i 
form av olika sorters hopp. 
 
KÄLLA: Wikipedia

Sverigeelitens motocrossförare var på plats på Paradisbanan. 
Älvbygden MK arrangerade både USM, JSM och MX-Women Cup. 
 
Älvbygdens MK hade fått förtroendet att arrangera dessa SM-tävlingar 
första helgen i september i år. Motorklubbens medlemmar har gjort 
mycket omfattande arbeten på banan de sista åren. De har även en fin 
Enduroslinga, som både utmanar och går att köra fort i. 
 I ett strålande sommarväder var det många som tog sig en 
promenad upp till Paradisbanan, de blev verkligen inte besvikna. 
Det bjöds på många och rafflande heat, som uppmärksammades 
av både publiken och pressen. Alekurirens reporter gjorde en bra 
sammanfattning av helgen.  
 Det är bara till att tacka klubben för välarrangerade tävlingar och 
en mycket fin motorsportsanläggning! Paradisbanan i sommarskrud 
är oslagbart vacker!

Text och foto: Göran Petersson, MC-Veteran

SM-helg på  
Paradisbanan i Älvängen

MOTOCROSS
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Men dessa gossar skötte sig med bravur. 
Stefan Olsson, Per Nilsson & Per-Erik 
”Perka” Henriksson tog sig hela vägen 
runt. Som vanligt är detta arrangemang 
i toppklass. Man strosar omkring i depån 
och ser den ena skönheten efter den 
andra. Här träffar du andra MC-ordon-
nanser som för dagen kör andra hojar 
än gröna. Då detta inte i sin egentliga 
mening är en tävling utan mer en uppvis-
ning, så är det kanske inte resultatet i sig 
som är det intressanta. Men väl på hojen 
så är de tankarna som bortblåsta. Det är 
en stenhård sekundjakt!  
I skrivande stund har inte resultatet blivit 
publicerat. Men med minutiöst prepare-
rade 258:or så gick det bitvis riktigt fort 
för våra MC-ordonnanser. Som vi brukar 
säga efter varje år: – Nästa år då ska vi 
vara bättre tränade. Så även i år. Kanske 
mest vi som inte körde. Nu tar vi nya tag 
inför nästa års tävling vilken då blir den 
23:de upplagan som körs i Surahammar. 
Då ska flera av oss vara väl förberedda och 
vältränade inför den stundande tävlingen.  
 Nu är det dags att skriva lite här å där 
inför den stundande besiktningen och lite 
senare även en trevlig höstövning. 

Text: Stefan Lundin 
Foto: Jimmy Henriksson

FMCK VÄSTERÅS

Veteranenduro  
i toppklass
Lördag 10/9 gick årets veteranenduro av stapeln. Det var 5 MC-ordon-
nanser från Västerås som var anmälda, varav 2 fick lämna WalkOver 
redan innan start. Då var de bara 3... 

Förare från ungdomslicens och uppåt kommer inte att kunna lösa 
licens för 2023 utan att ha gått utbildningen. Syftet är att ytterligare 
utbilda och göra förare mer medvetna om riskerna och om man 
inte ger en misstänkt hjärnskakning tillräckligt med tid att läka. 
 Som förare bör du ta chansen att redan NU gå utbildningen. 
Då är du klar inför 2023 års licensköp. Du hittar den i Svemos 
utbildningsplattform genom att logga in i Svemo TA och klicka på 
utbildning. Sök sedan på ”Return to Race” i sökrutan.  
 Vi rekommenderar samtliga att genomgå utbildningen i god tid 
inför nästa års licensköp. 2023 års licenser blir tillgängliga för köp 
den 1 december 2022. 
 Utbildningen är gratis och kan tas av ALLA som är medlem i en 
Svemoansluten klubb, för förare från ungdomslicens och uppåt är 
utbildningen obligatorisk.  
 
OBS! Utbildningen tar mindre än en timme att genomföra.

Nya obligatoriska kunskapskrav 
för förarlicenser!
För att lösa din förarlicens 2023 så måste du ha  
gått utbildningen Return to Race.

Foto och källa: Svemo.se

https://tam.svemo.se/
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   GKMC EKSJÖ

Stefan Bergården.  
Instruktör. 

Mikael Löfgren.  
IKP elev.

Kent Sällbom. 
Mekaniker.

Glen Andersson.  
Kanslichef och 
instruktör.

Mikael Norström.  
Instruktör. 

Bim Kaataja.  
Instruktör. Den första av höstens två grundkurser i Eksjö bjöd på riktigt bra tur med vädret. Inte för 

varmt men ändå sol nästan varje dag och bara lite regnstänk en eller ett par halvdagar.  
 Vi var 14 elever och totalt sju instruktörer/mekaniker + en IKP-elev med kurschefen 
Glenn Andersson som handledare.  
 Eleverna har delat på fyra logement inne på garnisonen och instruktörerna fick  
campera på Eksjö campings vandrarhem. 
 
Det var långa och intensiva dagar med idel nöjda elever och instruktörer.

Foto: Bim Kaataja

KURSLEDNING
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och vi har funkat toppenbra ihop som 
gäng. Och så roligt vi haft! 
 
Har du något att säga till en person 
som kanske funderar på att söka som 
MC-ordonnans och som kanske inte är 
någon gruskung? 
 – Jag var ingen gruskung när jag 
kom hit och är väl inte det nu heller. Men, 
ribban i min MC-körning har verkligen 
höjts och det är så roligt. Nu vet jag också 
vad jag ska sträva mot. Om man velar på 
om man ska söka till MC-ordonnans eller 
inte, är mitt tips: Sök och kör på! Du vill 
inte missa hur du som MC-förare både kan 
utvecklas i många år och samtidigt göra 
något viktigt!

Har du fått något helhetsintryck av 
kursen? 
 – Det har varit väldigt många intryck 
under de här två veckorna, mestadels har 
allt varit väldigt positivt. De här två veck-
orna känns som tre månader med tanke på 
hur mycket vi har tagit del av. Även om vi 
har repeterat en del så tror jag att det kom-
mer att ta ett tag innan allt har landat. Det 
har också varit många AHA-upplevelser 
under kursen. 
 
Hur kom det sig att du vill bli MC-or-
donnans och nu påbörjat din resa dit? 
 – Det började egentligen i samband 
med annekteringen av Krim 2014. Då 
kände jag att när det blir oroligheter i 
Europa, att då måste man göra någonting. 
Då gick jag in och läste en hel del om 
Hemvärnet och velade rätt mycket mellan 
MC-ordonnans och bandvagnsförare. Men 
det blev MC-ordonnans för att jag helt 
enkelt tycker att MC är roligare. Jag vill bli 
en bättre MC-förare och att sedan kunna 
göra något gott av det, det är ju bara bra.  
 
Vilka förväntningar hade du på att 
utbilda dig till MC-ordonnans? 
 – Jag hade förväntat mig att det skulle 
vara asjobbigt, svårt, intressant och lärorikt, 
vilket allt också har varit. Det har verkli-
gen varit supersvårt, superjobbigt och det 
har varit riktigt, riktigt superroligt. Jag 
känner verkligen hur jag utvecklats både 
som person och mentalt och att jag har höjt 
ribban rejält för sig själv.  
 Första veckan kände jag mig som en 
rätt dålig MC-förare och tänkte att jag som 
haft MC-körkort i 5 år borde klara den här 
utbildningen galant. Men – så länge man 
lever kan man ju lära! DET har verkligen 
visats på den här utbildningen. 
 
Vi är ju olika tränade, hur har det 
känts för dig de här veckorna? 
 – Fysiskt har det känts jättejättebra. 
När det kommer till själva MC-åkandet så 

Instruktör Bim Kaataja intervjuar  
Grundkurs MC-elever v34-35, 2022

har jag nog legat lite i underläge jämfört 
med några andra elever på kursen, som 
kanske sysslat en del med Enduro och 
har vana av att köra i naturen och det har 
inte jag sysslat mer än på grusväg. Så vi 
var verkligen inte på samma nivå när vi 
började och inte riktigt nu heller men jag 
känner att vi helt klart har närmat oss 
varandra.  
Vad tycker du om vår gamla Husqvar-
na MC258:an?  
 – Jag har ju sett dem med MC-ordon-
nanser åka runt i Sundsvall och tycker att 
den är en retro MC som i sin enkelhet visar 
vad man får. Jag gillar verkligen det och 
nu när man fått skruvat en del med den så 
undrar jag varför inte fler hojar görs så här 
enkla och hållbara. De här cyklarna har 
ju gått i 40 år och de går riktigt bra på alla 
ställen man utsätter de för.  
 Jag hade inga förväntningar alls på den 
här motorcykeln men kan nu erkänna att 
den verkligen växt sig varm i hjärtat hos 
mig.  
 
Har du varit delaktig i några aktivite-
ter på din lokala kår? 
 – Än så länge har jag inte hunnit med 
så mycket annat än att jag träffat Olof och 
Kent och skruvat lite i kårlokalen inför 
den här kursen. Men jag ser fram emot att 
träffa övriga kårmedlemmar och se vad vi 
kan hitta på. 
 
Har du fått någon MC258:a tilldelad 
dig än? Och hur är det med din utrust-
ning från Försvarsmakten?  
 – Jodå, hojen står nu redo och väntar 
på mig och jag har fått ut all MC-utrust-
ning, det är bara lite annat som ska komma 
också. MC-utrustningen tycker jag funge-
rar bra och som den ska.  
 
Hur har du trivts med övriga  
deltagare? 
 – Oj, redan dag 1 var motorcykeln vår 
isbrytare. Alla är verkligen supertrevliga 

JOHAN LARSSON FMCK Sundsvall

Fortsättning på nästa sida



18   FMCK NR 3. 2022

Per-Magnus Baeck.

Alexander Brannäs.

Oliver Talevski.

Karin Hagström.

Andreas Strindin.

Emil Falck.

KURSELEVER

Peter Sjöström.

”Jag hade förväntat mig att 
det skulle vara asjobbigt, svårt, 
intressant och lärorikt, vilket allt 
också har varit. Det har verkligen 
varit supersvårt, superjobbigt 
och det har varit riktigt, 
riktigt superroligt. Jag känner 
verkligen hur jag utvecklats 
både som person och mentalt 
och att jag har höjt ribban rejält 
för sig själv.”

– Johan Larsson, FMCK Sundsvall

Foto: Olof Eriksson
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Stefan Sandell.

Anton Holmqvist.

Björn Bovin Löndahl.

Johan Larsson.

Adam Karlsson.

Jonas Bergsten.

Martin Lundgren.

KURSELEVER

Fortsättning på nästa sidaFoto: Bim Kaataja och Olof Eriksson
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MIKAEL LÖFGREN IKP-elev (Instruktörpraktisk utbildning) FMCK Stockholm

Du är IKP-elev på kursen, vad har din 
funktion bestått i? 
 – Det är min andra kurs till att bli in-
struktör i FMCK. Det är en tvådelad kurs. 
Första kursen är teoretisk och nu på andra 
delen av kursen tillämpar jag de kunska-
perna praktiskt.  
 
Hade du några särskilda förväntning-
ar inför den här kursen? 
 – Ja, det har jag haft. Under den 
första kursen tränade vi IKP-elever på att 
hålla utbildningsmomenten på oss själva. 
Eleverna här på den praktiska delen är mer 
på olika nivåer inom alla utbildningsde-
larna, vilket ger mig extra fokus och höjer 
förväntningarna på mig själv. 
 
Vad har du haft för uppgifter? 
 – Jag har bland annat hållit i tre lektio-
ner själv, en teoretisk del, ett mek-moment 
och ett körpass. Under hela utbildning-
en nu har jag också varit med på olika 
utbildningsmoment som biträde. Jag har 
hjälpt till där det funnits behov och har då 
bland annat fått tillämpa de här tre delarna 
i GkMc-utbildningen. 
 
Vilket stöd har du haft som IKP-elev? 
 – Jag har en uttalad person som hand-
ledare men alla instruktörer på kursen här 
har stöttat mig. Jag har kunnat fråga och 
diskutera med dem alla, vi har planerat 
övningar tillsammans och jag har trivts 

mycket bra med hela instruktörs-gänget. 
 
Hur upplever du det är att både bo 
och jobba ihop så tätt som det blir på 
kurs? 
 – Det har funkat bra. Som instruktör 
är det också viktigt att hitta en avskild plats 
för att planera och ha förberedelsetid inför 
kommande utbildningsdagar etc. Som vi 
bott här har det funkat ypperligt. Det är 
lite värre med eget utrymme när man är 
ute i skog och bor tillsammans i tält... 
 
Nu när du fått prova på, vad tycker du 
är det roligaste med instruktörstjäns-
ten? 
 – Jag tycker att det är väldigt roligt att 
utbilda människor och den belöning jag 
verkligen får är att se hur de växer efter att 
ha tagit till sig av de tips och trix jag ger. 
Att se förändringen när de tillämpar dem, 
där är den absolut största belöningen för 
mig. 
 
Om det är någon som funderar på att 
bli instruktör, vad vill du säga till den 
personen? 
 – Då vill jag säga: Var inte rädd, ta 
kontakt! Framförallt tror jag att man be-
höver fokusera på det här själv. Du behöver 
inte vara världsbäst på att köra motorcy-
kel för att utbilda andra. Men, däremot 
behöver du vara duktig på att instruera 
och se var och vad eleverna behöver 

utveckla och ändra.  
 Du behöver även forska vidare i att 
tänja dina egna gränser, bli bättre och 
förstå körningsteknik etc. Det är också rätt 
mycket att läsa. Så vidare till dig som velar: 
Visa intresse och delta i verksamheten på 
din kår. Det är det bästa sättet att få kon-
takt med andra och då lär man sig. Har du 
en trygg kunskap i botten, så har du också 
en säkerhet när du pratar inför folk.  
 
Vad kommer du att minnas bäst från 
kursen? 
 – Bekräftelserna från eleverna är det 
som jag håller högst. Det har varit en bra 
grupp och gemenskap och några elever har 
höjt sig väldig mycket. Roliga fadäser har 
det också funnits många av. De kommer 
jag också helt klart ha med mig!

Foto: Olof Eriksson
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Fortsättning på nästa sida

”Som instruktör är 
det också viktigt att 
hitta en avskild plats 
för att planera och 
ha förberedelsetid 
inför kommande 
utbildningsdagar etc. 
Som vi bott här har 
det funkat ypperligt. 
Det är lite värre med 
eget utrymme när man 
är ute i skog och bor 
tillsammans i tält...”

– Mikael Löfgren, FMCK Stockholm

Foto: Olof Eriksson
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Foto: Olof Eriksson



FMCK NR 3. 2022   23

Fortsättning på nästa sida

KARIN HAGSTRÖM FMCK Stockholm

Har du fått något 
helhetsintryck 
av kursen?  
 – Jag den har 
varit lärorikt, 
väldigt intressant 
och utmanande! 
Dagsformen har 
väl gått lite upp 
och ner men även 
det är en utmaning 
att kunna hantera.  
 
Vilka förvänt-
ningar hade du 
på att utbilda 
dig till MC-or-
donnans?  
 – Jag tänkte nog 
mest på körning-
en, att man skulle 
få köra mycket. 
Kanske inte att det 
också skulle vara 
så tekniskt. Jag 
hade inte alls tänkt 
på att utbildningen 
också skulle inne-
hålla så mycket 
mek. Men det är 
ju klart att man 
måste kunna sin 
hoj för att kunna 

ta hand om den, i alla lägen. Och jag gillar verkligen att meka, att 
ta hand om saker själv.  
 
Hur har det känts att den här gången vara ensam kvinna 
på utbildningen?  
 – Det har funkat jättebra, tycker jag. Jag är ganska van att 
vara i miljöer där det är få kvinnor men det är klart att det hade 
varit kul om det hade varit fler tjejer med. Det blir en annan 
stämning då. Jag tror att många killar också tycker om att det är 
lite mer blandat.  
 
Vad tycker du om vår gamla Husqvarna MC258:an?  
 – Jag har vetat sedan innan att den kräver lite underhåll men 
jag trodde inte att den skulle vara så lättkörd och funka så bra. 
Den är kompetent även när jag inte är det (skratt).  
 
Du har kört MC rätt mycket innan. Tycker du att det är ett 
måste att man kört mycket grus eller enduro innan man 
söker till MC-ordonnansutbildningen? 

 – Visst är det en absolut 
fördel men vi har i vår 
grupp några som inte kört 
så mycket grus innan och 
som klarat sig bra.  
Har du varit delaktig i 
några aktiviteter på din 
lokala kår?  
 – Den mesta informa-
tionen för mig har hittills 
gått via min sambo som är 
MC-ordonnans. Så det har 
inte hunnit att bli så mycket 
kåraktiviteter för mig än. 
Men det ser jag fram emot.  
 
Har du fått någon 
MC258:a tilldelad dig 
än? Och hur är det med 
din utrustning från För-
svarsmakten? 
 – Nej, någon MC för 
mig är ännu inte klar.  
Jag har fått ut hela min 
MC-utrustning, med undantag för passagerarhjälmen. Den var 
inte med på listan, så jag får kolla lite extra efter den.  
 
Hur har du trivts med övriga deltagare?  
 – Jag hoppas verkligen att vi kommer att stöta på varandra 
framöver, i olika sammanhang. Det är lite märkligt att som 
vuxen slås ihop med ett gäng där det endast är ett gemensamt 
intresse: Köra hoj! Men det har varit härliga människor och jag 
hoppas att vår Facebook-grupp lever kvar länge så att det inte 
känns som ett tvärslut på vårt nyvunna kompisgäng. 
 
Har du några tips på hur vi kan få fler tjejer som MC-or-
donnanser? 
 – Jag skulle vilja ge en extra push till tjejer att söka till att bli 
MC-ordonnans. Men, jag vill också vara ärlig med att det är en 
utmaning som man måste vara beredd på.  
 För att rekrytera fler tjejer tror jag på att FMCK behöver ha 
tjejer som representerar vår organisation både på MC-mässor, 
events och liknande och att det också i riksstyrelsen ska finnas en 
jämn representation av tjejer och inte bara “gamla gubbar”.  Att 
vi fick in en kvinnlig instruktör till förarprovet tyckte jag kändes 
kul! 
Det är ju också bra om vi tjejer i FMCK pratar med andra tjejer 
som kör hoj om hur det är att vara MC-ordonnans. Så jag vill här 
uppmana alla tjejer och kvinnor i FMCK att sälja in oss bland era 
kvinnliga hojkompisar som ni tror kan passa för uppdraget.  

”Jag hoppas 
verkligen att 
vi kommer att 
stöta på varandra 
framöver, i olika 
sammanhang. Det 
är lite märkligt att 
som vuxen slås 
ihop med ett gäng 
där det endast är 
ett gemensamt 
intresse: Köra hoj!”

– Karin Hagström,  
FMCK Stockholm
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Foto: Bim Kaataja

STEFAN SANDELL  
FMCK Västerås

Har du fått något helhets-
intryck av kursen?  
     – Vi har haft väldigt roligt, 
tycker jag. Hela gruppen har 
bjudit på mycket skratt.  
 
Hur kom det sig att du vill 
bli MC-ordonnans?  
     – Jag sökte till Hemvärnet 
och där såg de att jag var 
MC-åkare och hade kört lite 

Enduro. Så då frågade de mig om jag ville bli MC-ordonnans, 
så på den vägen är det.  
 
Hade du några förväntningar på utbildningen? 
 – Det var att jag här skulle få både teoretisk och praktisk 
utbildning, det var det jag verkligen såg fram emot. Och det har 
verkligen varit bra. Först får man mycket teori i början för att 
övergå i motorcykelkörning och ordonnanstjänst. Det har varit 
väldigt lärorikt för då får man de uppgifter man ska ha som 
utbildad MC-ordonnans.  
 
Du tillhör nu inte de yngsta i gänget. Vad tycker du att 
man ska tänka på om man är 50+? 
 – Man ska vara i ganska bra fysisk form. Det underlättar 
mycket när man är ute och kör. För har man med sig kondi-
tionen så har man huvudet med när man t ex ska välja spår. 
Tappar man det så är det lite svårare för det är ofta långa dagar. 
 
Jag vet att du innan kursen hade några tankar om 
258:an, vad tycker du nu efter kursen? 
 – Förväntningarna var att det var en sur gammal hoj men 
jag har fått vänt om helt där. Den går ju förträffligt och lika 
bra på alla underlag. Den är välbalanserad, driftsäker och 
lättmekad. Den är i princip väldigt allsidig. 
 
Har du varit delaktig i några aktiviteter på din lokala 
kår? 
 – Jag är rätt ny i FMCK, så jag har hittills varit på ett möte 
där jag kollade på lokalerna och hade en genomgång på vilka 
utbildningar som man ska gå för att till en början bli MC-or-
donnans. Så några kåraktiviteter har jag inte hunnit med, än.  
 
Har du fått någon MC258:a tilldelad dig än? Och hur är 
det med din utrustning från Försvarsmakten? 
 – Jag ska bli tilldelad en MC när jag kommer hem till kåren 
från den här utbildningen. All MC-utrustning har jag fått men 
saknar passagerarhjälmen. 
 
Är det något som du vill tillägga? 
 – Det här är en riktigt bra utbildning, helt klart, som jag 
tycker många ska gå om man får chansen!
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Bildreportage 
från Grundkurs 
MC på Kråk, juli 
2022 ÖPPET  

HUS
hos  

FMCK BohusDal

VÄLKOMMEN!

5 NOV.
LÖRDAG

VECKA 44

ADRESS 
Hovhultsvägen 6, Uddevalla 

Kl. 11.00 - 17.00

FMCK Bohusdal visar 
upp och samtalar 
om vad en MC-
ordonnans och Civil 
MC-Resurs gör. 
Dessutom kommer 
vi att prata om våra 
ungdomsutbildningar 
och trafiksäkerhet.

ALLA är mycket välkomna!
Kursgruppbild.

Hindertagning 2, Åsa Strindnin.

Gruppbild på Varberget.

Genomgång.

Foto: Jocke Bergman
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KURS KURSPLATS VECKA KURSDATUM
Risk 1 el 2 Instr utb enligt Trafikverket enligt Trafikverket
FM Vinterkurs (instr Kallt väder) enligt Vinterenheten enligt Vinterenheten
MC Instruktör Vinter enligt LogS enligt LogS
RU Instruktör Vinter Trängslet skjutfält, Älvdalen 304 2023-01-21 – 2023-01-28
GK MC Vinter Trängslet skjutfält, Älvdalen 306 2023-02-04 – 2023-02-11
GK MC Vinter Trängslet skjutfält, Älvdalen 307 2023-02-11 – 2023-02-18
GK MC Vinter Trängslet skjutfält, Älvdalen 308 2023-02-18 – 2023-02-25
GK MC Vinter Trängslet skjutfält, Älvdalen 309 2023-02-25 – 2023-03-04
Rep MC Ord P18 Gotland 311 2023-03-17 – 2023-03-19
MVK MC MRV Borås 315 2023-04-14 – 2023-04-16
Rep MC Ord MRV Värmland 316 2023-04-21 – 2023-04-23
Rep MC Ord MRS Linköping 318 2023-05-05 – 2023-05-07
GK MC Marma skjutfält, Gävle 319-320 2023-05-02 – 2023-05-20
IKP MC Marma skjutfält, Gävle 319-320 2023-05-02 – 2023-05-20
Grundkurs CMR 319
RU Instr MC Sommar Skövde 321 2023-05-27 – 2023-05-27
MVK MC P18 Gotland 321 2023-05-27 – 2023-05-29
Grundkurs CMR 322
MVK MC MRM Roslagen Södertörn 323 2023-06-09 – 2023-06-11
Grundkurs CMR 324
GK MC A2 / UK 3 Skövde 327-328 2023-07-01 – 2023-07-15
GK MC Kråks skjutfält, Karlsborg 329-330 2023-07-15 – 2023-07-29
IKP MC Kråks skjutfält, Karlsborg 329-330 2023-07-15 – 2023-07-29
IK MC Kråks skjutfält, Karlsborg 329-330 2023-07-15 – 2023-07-29
UK 1 Kråks skjutfält, Karlsborg 329-330 2023-07-15 – 2023-07-29
GK Trafiktjänst 1 Skövde 330 2023-07-22 – 2023-07-29
Grundkurs CMR 331
Grundkurs CMR 333
GK MC Eksjö 334-335 2023-08-19 – 2023-09-02
IKP MC Eksjö 334-335 2023-08-19 – 2023-09-02
Grundkurs CMR 335
GK MC Eksjö 336-337 2023-09-02 – 2023-09-16
IKP MC Eksjö 336-337 2023-09-02 – 2023-09-16
Rep MC Ord MRM Falun 336 2023-09-08 – 2023-09-10
MVK MC MRS Malmö 338 2023-09-22 – 2023-09-24
FK MC Eksjö 339 2023-09-23 – 2022-10-01
GK Mekaniker Skövde 342 2023-10-14 – 2023-10-21
FK Mekaniker Skövde 343 2023-10-26 – 2023-10-29
RU Mekaniker Skövde 344 2023-11-02 – 2023-11-05
UK 2 Kråks skjutfält, Karlsborg 344 2023-10-28 – 2023-11-04
Kurschefskurs Skövde 345 2023-11-04 – 2023-11-11

Kursutbud 2023 

IU (Instruktörsutbildning)   
GU (Grundutbildning)   
UU (Ungdomsutbildning)   
Civil (Civil utbildning), mer info om de civila kurserna se flik Civil  

samverkan GK(Grundkurs), FK (Fortsättningskurs), RU (Repetions- 
utbildning), UK (Ungdomskurs), CMR (Civil MC-Resurs),  
KU (Kompletteringsutblidning)   

      
Vill du söka några av våra utbildningar kontaktar du din närmsta FMCK-kår.  
Anmälan senast 12 veckor innan kursstart. Om sista anmälningsdatum 
gått ut så kolla med kansliet, det kan finnas platser kvar. 

FMCKS KURSER
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Ungdomskurser 
2022

MILITARY CAMP

Meddela gärna alla ungdomar i din FMCK-kår om 
möjligheten att delta i ungdomskurser tillsammans med 
ungdomar från andra kårer och frivilligorganisationer.

Under en intensiv vecka kommer du som går i gymnasiet att få veta mer om 
samhällets försvar genom besök vid arméförband, marinförband, flygvapenförband 
samt besök hos Polis och räddningstjänst. Vid besöken kommer du få en bild över 
vilka uppgifter de har och vilka yrkesutbildningar och andra utbildningar som 
Försvarsmakten, Polis och räddningstjänst har att erbjuda dig. Du kommer att få 
träffa andra frivilliga försvarsorganisationer och få information om deras verksamhet 
samt få lära dig om ditt eget ansvar inom krisberedskap. 
Kursen vänder sig till dig som går i gymnasiet och bor i det län eller närliggande län 
som kurserna genomförs.

Datum: 30 oktober – 4 november, Göteborg, Boden, Karlskrona 

Ungdom – tema sjukvård  
Under utbildningen får du lära dig att ta hand om allt från små skador till hjärt- och 
lungräddning (HLR). Det är sådant som du kan ha nytta av och använda när du är ute 
med kompisar och om något skulle hända. Du kommer även kunna agera och känna 
dig trygg i att hjälpa andra i samhället och framförallt hjälpa din familj om olyckan 
skulle vara framme. Under kursen får du även inblick hur akuta omhändertaganden 
går till. 
Kursen är avsedd för dig som är 15-20 år och är aktiv i en frivillig 
försvarsorganisation. Det går att söka kurs från det år man fyller 15 år.

Datum: 31 oktober – 4 november, Väddö kursgård, Stockholm 

Ungdom – tema armé 
Vill du veta mer om armén så är det här kursen för dig! Under en intensiv och 
händelserik vecka får du en inblick i vad som sker på arméförbanden och vad det 
innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. Du bor i logement på ett arméförband och 
under veckan får du prova på olika militära aktiviteter, bo en natt i tältförläggning, 
genomföra studiebesök, få yrkesinformation samt tillfälle att se på materiel och 
fordon som finns inom armén. 
Kursen vänder sig till dig som är mellan 15-20 år och bor i det län eller närliggande 
län som kursen genomförs. Det går att söka kurs från det år man fyller 15 år.

Datum: 31 oktober – 4 november, Skövde 

Ungdomsskola – höst  
Ungdomsskolan innehåller flera olika utbildningar och aktiviteter beroende 
på vilken inriktning du väljer. Målet är att du ska få en givande och rolig samt 
utmanande vecka. Det går att söka kurs från det år man fyller 15 år.

Kursen vänder sig till ungdomar mellan 15-20 år som är aktiva i en frivillig 
försvarsorganisation.

Datum: 30 oktober – 5 november, Höllviksnäs

ALLA kurserna, mer information  
och anmälan hittar du på: 

https://www.forsvarsutbildarna.se/ 
utbildning/ungdom/
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ALLA kurserna, mer information  
och anmälan hittar du på: 

https://www.forsvarsutbildarna.se/ 
utbildning/ungdom/

Övergripande mål

Elev ska efter genomförd utbildning ha grundlagd 
färdighet och kunskap som krävs för körkort klass A1 enligt 
Transportstyrelsens föreskrifter. Utbildningen leder fram 
till körkort för mc, klass A1.
• Avsedd för: Ungdomar med intresse för FMCK och 

Försvarsmakten. 
• Krav för tillträde till kursen: Ungdomar som har 

genomgått ungdomskurs steg 1 och/eller steg 2.
• Medlemskap i FMCK eller eventuellt annan 

frivillig försvarsorganisation. (Bilkåren, FVRF, FRO, 
Sjövärnskåren etc.)

• Vara minst 16 år fyllda vid datum för Kunskapsprov för 
A1-körkort.

• Giltigt körkortstillstånd A1-körkort för kurstiden.
• Inneha god färdighet att köra manuellt växlad moped 

eller MC.
Innan kursstart vara så väl förberedd på körkortsteori 
A1 att man är redo att utföra teoritest för A1-körkort. För 
att säkerställa att eleven har tillräckliga förutsättningar 
för detta kommer det att genomföras ett teoretiskt 
kunskapstest för körkortsteori A1 vid utbildningens början. 
Saknas de förkunskaper som krävs, kommer kursen ej att 
kunna genomföras för denna elev. 

UK3 – Ungdomskurs 3 med finfint diplom och MC-körkort!
Efter 2 långa veckor med många nya kunskaper 
och minnen kan vi deltagare från UK3 2022  
meddela att vi har fått våra diplom.
Ett par hektiska veckor med mycket att göra. När vi först 
anlände fick vi träffa varandra och våra instruktörer samt några 
andra medlemmar på kansliet. Vi introducerades till kursen och 
miljön vi skulle få befinna oss i de kommande veckorna. Redan 
andra dagen fick vi börja köra, alla med olika mycket erfarenhet 
och lärprocessen var lång men vi utvecklades alla väldigt snabbt 
och helt plötsligt satt vi på teoriskrivningen och snart efter det 
uppkörning. 

Kursen i helhet har varit bra och vi kommer alla överens 
om att vi har skapat minnen för livet. Vi har haft tillgång till bra 
material som har fått kursen att fungera och det har varit kul att 
få en inblick i den militära verksamheten och hur det går till. Vi 
har utvecklats både som individer och förare efter mycket övning 
och en uppskattad utflykt till Karlsborg. Kvällarna använde vi 
för att umgås och plugga teori, en perfekt stor grupp för kursen 
på 6 personer med utspridda bakgrunder. 

Vi deltagare från UK3 2022 kan efter mycket skratt och 
många stirr-tävlingar säga att detta är något man som ung 
MC-intresserad inte vill missa och vi kan nu några av oss stolt 
presentera våra alldeles egna Körkort! 

Text och foto: Linn Tönnberg, FMCK Värmland

Mer information om FMCKs alla  
ungdomskurser hittas på:
fmck.se/ungdom



FMCK Sektioner Mitt FMCK
VIKTIG MEDLEMSINFO 

SKAPA DITT KONTO 
på FMCKs webbsida MyClub.
Om du inte redan skapat ditt konto behöver du göra det nu. Här kan du inloggad 
t ex hitta ditt medlemskort digitalt. Ta en screenshot på det i mobilen, så kan du 
visa upp det offline när du behöver det. 
Du skapar ditt konto genom att uppge samma e-postadress som du uppgett till 
FMCK.
Ditt konto är kopplat till FMCKs medlemsregister. Så när du själv ändrar 
e-postadress, mobilnummer osv. i kontot så får din kår det automatiskt uppdaterat 
i sitt register för medlemsutskick mm. Och om du anmäler dig till kurs är det av 
allra största vikt att alla dina korrekta uppgifter finns i medlemsregistret. 
Inloggad på ditt konto kommer du även åt filarkivet, där du hittar handböcker för 
mek. med 258:an, övriga handböcker, FMCK-information och mycket mer. 
Kom också ihåg att även lägga in dina ICE-kontakter (In Case of Emergency) ifall 
olyckan skulle vara framme. För dig som tränar och tävlar så synkas automatiskt 
aktiveter som är skapade och närvaroförda i MyClub till IdrottOnline varje natt. 
 
Om du har frågor och/eller funderingar kring att skapa konto och om inloggning så 
skicka gärna mejl till: support@fmck.se

Framflyttad utbildning i MyClub Du som har 
funktionen Kassör, Kåradministratör och/eller Webbansvarig i din kår ska obligatoriskt 
använda och uppdatera i MyClub – FMCKs webbplats och medlemsregister. Vi 
återkommer med utbildningsdatum och mer information direkt ut till kårstyrelserna.   
FMCK Kommunikation

Trots att Covid-19 pandemin numer 
inte är en samhällsekonomisk 
belastning, påverkas världshandeln 
fortfarande tydligt av dess effekter. 
Rubbningar i transportsystemen, 
brister på halvledare och andra 
kritiska tillverkningsdelar och 
Ukrainakriget är några av de 
påverkande faktorer som gör att 
MC-branschen beslutat att ställa in 
MC-mässan 2023. 
 
 – Vårens stora provkörningsevent, som lockade 
tusentals besökare, och den utveckling som skett i 
landets MC-butiker, visar att MC-branschen under 2023 
kommer att fortsätta finna andra spännande former av 
fysiska möten med de engagerade motorcyklisterna i 
Sverige, säger Niklas Kristoffersson, vd i McRF.

MC-mässan 2023 ställs in Försvarets handbok för MC-hjälm
för både förare  
och passagerare
Handboken finns att ladda ner 
inloggad på fmck.se under 
➜ Filarkiv 
➜ FMCK Handbok MC 
➜ IBOK MC-hjälm 
 
Ta gärna alltid för vana att kolla 
i Filarkivet efter det du söker, 
innan du kontaktar FMCK 
kansli.

https://fmck.myclub.se/

MyClub kommer  
under hösten med 

en stor uppdatering. 
Massor med nyheter  

är att vänta.
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Vi höll mötet på Kalvberget, det område 
en bit utanför centrala Umeå som FMCK 
Umeå har tillgång till för vår enduro- och 
trialverksamhet. Tomas visade hur en MC 
258:a är uppbyggd och fungerar, svarade på 
frågor som rörde allt runt motorcykeln och 
hur utbildningen är och upplevs. Till hjälp 
hade han två MC-ordonnanser som kunde 
beskriva deras upplevelse att vara kurselev 
och Tomas svarade utifrån ett instruktörs- 
perspektiv. 
 Kapten Magnus Adolfsson berätta-
de om hur resan att bli MC-ordonnans i 

Hemvärnet går till och vad som förväntas. 
De pratade även om hur FMCK Umeå 
är uppbyggd med ordonnansverksamhet 
samt enduro och trial.  
 
Självklart pratade vi även om ÖRA – För-
svarsmaktens värdegrund och jag berät-
tade en del om ”Ovälkommet beteende”, 
där de Frivilliga Försvarsorganisationerna 
centralt håller på att ta fram ett gemensamt 
utbildningspaket för främst instruktörer 
och rikskårsstyrelser, för att stävja och 
förebygga ovälkommet beteende men även 

FMCK UMEÅ

Den 21 maj höll FMCK Umeå i endurotävlingen Vildmanna- 
enduro, som ingår i Norrcupen. En på året tidig tävling som  
var mycket efterlängtad både av förare och kåren. 
Vi har varit i träda under pandemin och därför kändes det så roligt att vi kunde genomföra 
tävlingen. Resultatet finns att tillgå där enduroresultat finns.
 Innan tävlingen kom FMCK Umeås MC-ordonnanser förbi och visade upp sig för 
både förare och publik, så att de alla både fick se och höra vad en MC-ordonnans är och 
gör.

Text och foto: Åsa Björk, FMCK Umeå

hur och vad man gör om det har hänt. 
 Naturligtvis grillade vi korv och satt 
gemensamt runt elden under samtalen som 
var mycket givande.

Text och foto: Åsa Björk, FMCK Umeå

Informationskväll i Umeå

Vildmannaenduro i Umeå

Kårchef Tomas Björk och Kapten Magnus Adolfsson från I19 höll 
i en informationskväll i mitten av maj för ett 10-tal personer som 
anmält intresse för medlemskap i FMCK. 

258:orna uppställda för beundran av alla på 
tävlingen.

Ambulansen kör också enduro! FMCK Umeås MC-ordonnanser visade  
upp sig.



POSTTIDNING B 
PORTO BETALT

FMCK, Kvarnvägen 3, 541 57 Skövde 

Ungdomskurs 3
Foto: Linn Tönnberg, FMCK Värmland


