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Jag hoppas att alla har haft en skön och härlig 
sommar trots rådande omständigheter. Många 
av er har säkert alla redan börjat jobba igen efter 
era semestrar, så nu kan höstsäsongen dra igång. 
Men det är fortfarande inte som vanligt med 
tanke på covid-19.

Rikshemvärnschefen har gått ut med Försvars-
maktens analyser och bedömningar avseende 
covid-19 utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och det ger oss nu möjlig-
heten att återuppta vår utbildningsverksamhet 
från måndagen den 31 augusti.  
   Som Rikshemvärnschefen säger kommer 
verksamheten återupptas i en anpassad form, 
utifrån de regionala och lokala förutsättningar 
som gäller kopplat till covid-19. Han säger 
också att det åligger oss alla ett stort person-
ligt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendation och att man inte ska delta i 

verksamheten om man är sjuk, har symtom eller tillhör en riskgrupp och detta måste vi följa.
 För att skapa god kontakt och bra informationsflöde ut till kårerna så har jag nu startat upp 
distansmöten med kårcheferna runt om i landet. 
 Styrelsen planerar just nu inför nästkommande år och hoppas 2021 kommer att bli ett bra år 
med full verksamhet och att vi kan köra samtliga utbildningar som planerat.

Vill önska er alla en härlig höst och med verksamhet i kårerna av olika slag, men tänk på rekom-
mendationerna så kan vi gemensamt ta oss igenom det här.

Hälsningar Fredrik Blomdahl,  
FMCK Rikskårchef

FMCK Journalen nr 2 , 2020
Frivilliga Motorcykelkårens informations- och medlemstidning utkommer med 4 nummer per år med en 
upplaga på 4500 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. 
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Hej, jag heter Patrik Montgomery och är 
ny ledamot i riksstyrelsen för AO9 dvs civil 
samverkan. Militärt är jag mc-ordonnans i 
201 HV kompaniet i Örebro och civilt är jag 
pensionär sedan maj 2019. Min hemvist 
de senaste 20 åren har varit i Örebro. Jag 
gick min utbildning till mc-ordonnans 
i Skövde runt 2000 med Börje som 
utbildningsledare. Det jag minns mest var 
när Börje åkte baklänges på 258:an… och 
att det var en otroligt varm sommar, och 
det gamla nallestället gjorde inte saken 
bättre. Jag kör även civil MC, för närvarande 
BMW. På kårnivå har jag varit ledamot i 
kårstyrelsen och kårchef i Örebro. I år är jag 
ledamot och vice kårchef Örebro. Hav och 
vatten är också ett av mina stora intressen, 
så jag har jobbat en hel del med att skapa 
en sjöräddningsstation i Hjälmaren under 
90-talet, och den är nu etablerad. Jag blev 
glad när jag blev tilldelad arbetsområde 9 
som ju handlar om civil samverkan, oftast i 
form av kontakter med MSB. Det är alldeles 
för tidigt att säga något om utvecklingen 
i framtiden men att MSB har ett intresse 
av att vi utbildar civila ordonnanser för att 

kunna stödja det civila samhället vid kriser 
av olika slag, det är helt klart. Så fokus är på 
detta just nu.
 Jag tror att vi i FMCK kan komma till 
stor användning vid störningar eller kriser, 
men jag tror också att det krävs att alla 
aktörer tänker utanför sin box och låter 
den skapande fantasin få jobba lite. Kan 
jag hjälpa till med detta skapande kommer 
jag vara nöjd med min insats i riksstyrelsen 
inom mitt AO.  

Att arbeta i riksstyrelsen ska bli intressant 
och spännande. Det finns en mycket stor 
kompetens samlad i styrelsen och jag 
kommer att få lägga en hel del tid i början 
på att lyssna och lära.
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Är ni flera FMCK-medlemmar på 
samma adress och vill minska  

antalet FMCK Journaler? 

Då kan du nu kontakta din 
kåradministratör, som lägger 

in det på dina uppgifter i 
medlemsregistret.
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AO2

Då har man fått ett stort förtroende och blivit 
invald i riksstyrelsen. Känslan är lika skrämmande 
som utmanande. Det är ju alltid lättare att sitta på 
läktaren, då vet man ju exakt hur saker och ting ska 
skötas, typiskt baksätesförare som man sade förr.

På mitt ansvars- och arbetsområde, Ao2 Information, har utvecklingen gått 
oerhört fort det senaste decenniet. Internet och sociala medier har ersatt 
snigelpost och stenciler men vårt uppdrag inom FMCK är fortfarande 
detsamma; att utbilda mc-ordonnanser och bedriva försvarsinformation. Därutöver ska vi även bedriva 
ungdomsutbildning, hålla igång tävlingsverksamhet samt jobba med trafiksäkerhet. Något som nu 
verkligen behöver en genomgång och uppdatering är Handboken Ao2 Information. Den ska vara en 
hjälp för er ute i kårerna och kunna användas vid rekrytering och information. 
 Att hinna med allt detta på sin fritid är mycket mer än man som styrelseledamot klarar av och därför 
behövs ett stadigt gäng av intresserade som kan tänka sig att hjälpa till. För några år sedan sjösattes FMCK 
Kommunikationsgrupp, som ligger under Ao2, där även undertecknad fick börja. Vi jobbar och fördelar 
uppgifterna och har ett bra och kul samarbete. Denna grupp som idag består av Kjell och Catherine 
behöver fler medlemmar. Ta kontakt med mig om du är intresserad så kan vi språkas mer om det. 
 Även en ny grupp som har idéer och intresse för att utveckla vår tidning Journalen är på gång och 
söker lokalredaktörer och er som vill skicka in bilder och texter. Du behöver inte vara någon journalist 
utan det räcker gott med intresse och en vilja att dela med dig av vad som händer hos er. 

Dags att vi kavlar upp ärmarna och hjälps åt för att bygga upp vårt FMCK, så mejla mig ditt intresse idag.

Sensommarhälsningar, Bim Kaataja, bim.kaataja@fmck.se   

I huvet på  
Ao2/Information
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Ny valberedare
Jonas Enbom är boende i Kalix och driver eget som 
fastighetsmäklare. Jonas ersätter Patrik Montgomery 
(FMCK Örebro).
I FMCK Kalix är Jonas 
kårchef och är förordnad 
MC-instruktör sedan 2007. 
Han ingår nu i riksstyrelsens 
valberedning tillsammans 
med Christer Forssén FMCK 
Varberg, Kent Dahlberg 
FMCK Strängnäs och Rasmus
Persson FMCK Malmö.

Du når dem via deras 
gemensamma mejladress: 
valberedning@fmck.se 

EFTERSÖK SUNDSVALL 
maj 2020
FMCK Sundsvall samt delar av 162 HV-Insats kompaniet 
bistod Polisen i sökandet efter en försvunnen 19 årig 
kille, som senast hade setts den 4 maj.
Under tisdagen 19 maj deltog vi med 8 mc-ordonnanser och en medlem 
som skötte TOLO. Den 20 maj deltog vi med 6 mc-ordonnanser. 

Olof Eriksson, Kårchef FMCK Sundsvall

reds not. Pojken är ännu inte hittad 2020-08-20 enligt Missing People 
Västernorrlands FB-sida.

Jag kommer även i Riksstyrelsen att skriva 
protokoll och minnesanteckningar under 
våra möten och träffar framöver. Jag 
kommer att bemanna denna post i RS fram 
till nästkommande Riksstämma.
 Min tanke under året är att jag 
skall försöka uppdatera AO 4 i FMCK 
Handbok, samt även se till att samtliga 
kårer får de kompendier som jag tidigare 
gjort och presenterat för en del kårer. 
Dessa kompendier är information för de 
kommande eleverna till Grundkurs Mc, 
med vägen dit- samt även ett kompendie 
för kårer hur de ska arbeta när det kommer 
in en medlem som är intresserad av att 
utbilda sig till mc-ordonnans. Dessa 
kompendier hoppas jag kan hjälpa er i 
kårerna för att kunna göra ett bra arbete 

och även göra att FMCK kommer framåt i 
rekryteringen av nya mc-ordonnanser, till 
bland annat Hemvärnet.

Om ni har frågor och/eller önskemål 
om vad ni i er kår tycker jag skall jobba 
med, så hör gärna av er via mejl: camilla.
blomdahl@fmck.se 

Hälsningar, Camilla Blomdahl 
Riksstyrelseledamot AO 4

AO 4/Avtal informerar
Camilla Blomdahl heter jag och är medlem i FMCK Eksjö och har 
blivit kompletterat invald i Riksstyrelsen. Jag meddelade själv 
riksstyrelsen att jag kunde tänka mig att ingå i RS och då gärna 
arbeta med avtal och detta godkände styrelsen. Jag har tidigare 
suttit med i kommittén för AO 4 och har under ca 30 år varit 
avtalshandläggare i vår lokala FMCK-kår.



Avtackning av  
Marie Wijkmark
Fredagen den 29 maj var kanslichef Marie 
Wijkmarks sista arbetsdag på FMCKs kansli 
i Skultorp/Skövde. Marie avtackades på 
plats av både kanslipersonalen och delar av 
Riksstyrelsen. Dagen avslutades sedan med 
lunch tillsammans.

Hela FMCK tackar Marie varmt för hennes tid inom 
organisationen och önskar henne lycka till med vad det hon tar 
sig för framöver. Vi hoppas att vi snart träffas igen, kanske på 
vägarna bortåt Oskarshamn. 

6   FMCK NR 2. 2020
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Träffar & kurser

Har du något kul att berätta?
Kanske en gammal härlig historia  

du vill dela med dig av!
Kontakta oss! journalen@fmck.se

KÅRCHEFS- OCH  
INSTRUKTÖRSTRÄFF 
24-25 oktober 2020 
Skillingaryd 
 

Eftersom den pågående situationen med 
Coronapandemin (covid-19) gör allt osäkert kan 
förutsättningarna för att genomföra träffen ändras. 
Men fram tills att annat meddelas så kommer träffen 
att genomföras. 
 
För att inte behöva krångla med eventuella avbokningar av biljetter ska 
du vänta med att boka tåg/flyg till efter den 7 september. Din bokning 
gör du via kansliet. 

På grund av covid-19: PRELIMINÄRA KURSER

Minibussutbildning  
för funktionärer och militära instruktörer 
Bilkåren utbildar dig som är instruktör, adjutant eller funktionär  
i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna för intyg minibuss. 
Nu finns det en ny chans att gå kurs hos Bilkåren som leder till ”Minibuss intyg” och ger dig behörighet 
att köra minibuss under t ex kurser och aktiviteter.

Kursen i april blev inställd, men nu har vi ett klart datum 20-22 november istället. De som var anmälda 
i våras får en förfrågan om de är intresserade det nya kursdatumet.

Anmälan och mer info finns på:  
https://bilkaren.se/utbildning/minibussutbildning-for-militara-instruktorer-och-funktionarer/

 
Mer info i tidigare utskickat brev. Om du har frågor kontakta gärna 
FMCKs kansli: fmck.kansli@fmck.se
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FMCK kansli

För att underlätta för 
kanslipersonalen med 
iordningställandet av vårt nya 
kansli så beslutade vi oss för att 
reservera en dag på semestern för 
att kunna iordningställa lite fix och 
trix på kansliet så det kommer i sin 
ordning med allt.

För att inte gå och trampa på varandra så 
delade vi upp oss så fruarna började plocka 
upp de packade lådorna i arkivet och la upp 
på hyllorna snyggt och prydligt, detta medan 
makarna märkte pallar som antingen skall 
sparas eller kasseras. Detta för att underlätta 
för vår centrala mek Tomas när han kommer 
tillbaka från sin semester! Han har ändå en 
del att göra framöver, men det gör att han 
kommer få så mycket mer plats att röra sig på. 
 Gemensamt gjorde vi sedan iordning 
konferensrummet med att hänga gardiner, 
hänga upp foton och andra små göromål som 
behövdes göras. Så när personalen kommer 
tillbaka från sina semestrar (och den nya 
personalen börjar) så kommer det vara mer 
trivsam miljö att arbeta i med lite på väggarna 
och saker och ting på rätt plats. 
 
Det finns en hel del kvar att göra men vi 
tar lite i taget så det kommer att bli kanon 
det här med det nya kansliet i Skultorp! I 
källaren har vi en del kvar att göra så att vi 
kan utnyttja utrymmena där på bästa möjliga 
sätt. Riksstyrelsen ambition är ju att när allt 
lugnat ner sig med Covid-19 så ska vi bjuda in 
samtliga medlemmar till en riktig Öppet Hus-
helg på det nya kansliet, men där är vi inte 
ännu som alla redan säkert förstår!  
 
Vi som var där denna dag var Börje & Yvonne 
Samuelsson och Fredrik & Camilla Blomdahl.

 
Text och foto: Camilla Blomdahl

En sommardag på 
”nya” FMCK kansli
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”Det finns en hel del kvar att göra 
men vi tar lite i taget så det kommer 

att bli kanon det här med det nya 
kansliet i Skultorp”

MAGISKA 
LÅDAN

Detta är den magiska lådan  
som alla utbytescylindrar SKA 
skickas i.
Så ta en titt bland hyllor och under bänkar 
i era kårgarage, det kan öka möjligheterna 
till att vi får snurr på leveranser av cylindrar. 
Det finns gott om utbytesenheter – men i 
nuläget väldigt dåligt med lådor. 
 
Om du har frågor, kontakt mig gärna!

Hälsningar, Tomas Aronsson 
FMCK MC-tekniker, tomas.aronsson@fmck.se 

UTBYTES- 
MOTORER

För utbytesmotorer så SKA dessa 
vara rengjorda innan dom skickas till 
Centralförrådet (gäller även cylindrar som 
skickas). Det är ett krav från Markverkstan 
som får onödigt extra arbete samt fördyrade 
kostnader mot vår verksamhet. 

Har man inte tillgång till högtryckstvätt så 
får man plocka fram stålborsten.

Centralförrådet/Markverkstan

Mek. MC 258
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Traditionellt nationaldagsfirande hos  
FMCK Varberg

FMCK Varberg

Som så många nationaldagar i 
Varberg förut så begav ett gäng 
sig ut i skogen och ett annat ut 
på landsvägarna, helt enkelt en 
härlig dag på två hjul. Precis så 
som vi i FMCK Varberg tycker en 
nationaldag ska firas! Trots dålig 
väderlek så var det två tappra 
skaror som gav sig iväg från lokalen 
denna mulna morgon i juni.

Offroad-gänget lastade motorcyklarna 
och körde ut till Nackhälle, strax öster om 
Varberg. Där guidade Lars gänget genom de 
fina och bitvis leriga grus- och traktorvägar 
som området har att erbjuda. När regnet öste 
ner som värst fick man söka skydd under 
24MX-tältet, men att bli genomblöt var 
oundvikligt. Vid lunch tändes brasan som 
värmde gott och torkade kläderna en aning, 
sedan var det dags för en runda till innan 
det var dags för färden hem mot torkskåpet. 
Trevligt sällskap och fina vägar gjorde även 
denna dag till en mycket lyckad nationaldag! 

Text: Jonathan Nilsson

Redo att ge sig iväg! Från vänster: Torgny Molin, 
Lars Bengtsson, Simon Stolfer, Göran Nilsson, Lasse 
Karlsson och Jakob Nilsson. 

Torgny håller kön.

Regnet öser ner! 

Bröderna Nilsson värmer sig framför elden. Lunch och uppvärmning av  
händerna framför brasan. 

Vinden har gjort vissa passager lite trängre  
än andra. Göran följd av Lasse och Simon. 
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Från touring-gänget anlände en tapper skara till kårlokalen på utsatt tid för 
att åka med på den här turen, som såg ut att bli en blöt historia. Turen bjöd ändå på 
fina vägar genom de halländska bokskogarna till Torup, för ett litet fikastopp vid en 
sjö. Efter fikat fortsatte vi vidare till Simlångsdalen, där vi gick in och värmde oss på 
den lokala glassbutiken efter att ha kört igenom ett skyfall. Nu blåste detta över ganska 
fort så efter stoppet fick vi fint väder på ännu finare vägar ner till Båstad där lunchen 
intogs. Efter lunch blev det hemfärd i solsken och det blev därmed en lyckad runda 
även i år.

Text: Christer Forssén 
Foto: Jonathan Nilsson, Torgny Molin och Christer Forssén

Forssén ser till att alla är redo  
för avfärd efter fikapausen. 

Värmestopp i glassbutiken, ironiskt nog! 

Kort paus i Åkulla bokskogar. 

Dags för fikapaus. 

Vissa trotsade det fuktiga gräset, medans  
andra intog fikan på stående fot. 

Lunch i Båstad. 

”Efter fikat fortsatte vi vidare till 
Simlångsdalen, där vi gick in 

och värmde oss på den lokala 
glassbutiken efter att ha  
kört igenom ett skyfall”



FMCK Sektioner Mitt FMCK
Välkommen till vårt nya  
medlemsregister i MyClub!

Fyll i epost-adress som finns registrerad på dig i din FMCK-kår
(känner du inte till den kontakta din kårs kåradministratör) välj 

ett lösenord och upprepa lösenordet. 
Nu har du en inloggning till Mitt FMCK (= mina sidor MyClub).

Hur man gör ett konto på Mitt FMCK.
Surfa till  

https://accounts.myclub.se/Klicka på Skapa konto.

Om du inte redan skapat ditt konto behöver du göra det nu. Här kan du inloggad bland annat ha 
ditt medlemskort digitalt. Ta en screenshot på det i mobilen, så kan du visa upp det offline när du 
behöver det. Du kan själv ändra t ex e-postadress, mobilnummer etc så får din kår det automatiskt 
uppdaterat i sitt register för medlemsutskick m.m.  
 Du kommer även åt filarkivet, där du hittar handböcker för mek med 258:an. Kom också ihåg 
att lägga in dina ICE-kontakter (In Case of Emergency) ifall olyckan skulle vara framme. 
 För dig som tränar och tävlar är det nu en nyhet för dig och din kår, att aktiviteter som är 
skapade och närvaroförda i MyClub synkas till IdrottOnline varje natt. Nya medlemmar registreras 
med automatik i IdrottOnline efter att denne registrerats på en närvaroförd aktivitet. 
 
Följ bilderna här så är du igång direkt. Det finns ett frågetecknet längst till höger som du kan klicka 
på för att ställa frågor. Stöter du på patrull kan du alltid mejla: support@fmck.se



Visa medlemskort nuvarande version.
Detta är det du ser när du kommer in på 

Mitt FMCK. Klicka på de 9 smårutorna 
(pil1) och klicka därefter på mobil (pil2).

Sidan du nu hamnar på liknar bilden 
här bredvid. Klicka på raden  

Mina Medlemmar (pil3). Klicka sedan 
på  medlemskort (pil4).

Här ser du dina egna uppgifter och när 
medlemskortet går ut, en personlig bild kan 
din  kåradministratör lägga in. Från en dator 
kan denna sida skrivas ut och i mobilen och 
du kan nå den om du har smartphone och 

nätverk. Om du inte kommer ha nätverk 
kan du ta en skärmbild för att använda 

medlemskortet offline.
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Styrelsen i Eksjökåren vill tyvärr 
härmed meddela att vi inte kommer 
att köra 10-timmars under 2020. 

Vi kan inte heller köra träningsläger för Mc 
258. Tanken var att i år bjuda in fler åkande 
deltagare, efter den uppskattning vi fick 
efter förra året. Tyvärr är det den rådande 
pandemin som styr även vår verksamhet just 
nu.
 Men, vi kommer att jobba på för fullt för 
att kunna genomföra dem under 2021 istället. 
Varmt välkomna då!

FMCK Eksjös styrelse  
genom Camilla Blomdahl

FMCK Eksjö 

– inställda evenemang!

FMCK Eksjö
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MC-ordonnansen

MC-ordonnansen 

– kommer alltid fram i alla väder
FMCKs (Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds) främsta 
uppgift för Hemvärnet är att rekrytera och utbilda frivilliga till 
specialistbefattningarna inom motorcykel- och trafiktjänst. De 
specialistbefattningar vi har ansvar för att rekrytera och utbilda till är 
bland annat motorcykelordonnans. 

MC-ordonnansen är en av den viktigaste delen av Hemvärnets kommunikation- och 
informationsinhämtningsverksamhet. Det ställs stora krav på dig som förare i Hemvärnet 
och du genomför en omfattande utbildning innan du krigsplaceras i Hemvärnet.  

• Läs mer om hur det är att verka som MC-ordonnans på https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/
utbildning/befattningsguiden/hv- befattningar/motorcykelordonnans/

• Du kan ta del av utbildningsgången under https://hemvarnet.se/verksamhet/
grundutbildning/mc

• För att Hemvärnets specialister ska kunna placeras krävs att de genomfört minst 
grundläggande soldatutbildningar för frivilligpersonal, (GU-F). Du kan läsa mer om 
den utbildningen https://hemvarnet.se/verksamhet/grundutbildning/gu-f 

Du planerar din utbildning tillsammans med din närmaste FMCK-kår.  
Vill du veta mer om oss gå in på www.fmck.se, där du också under  
fliken ”FMCK i Sverige” hittar samtliga FMCK-kårer.
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Helgturen skulle vara mellan fredag och 
lördag, 5 - 6 juni. På måndagen innan visade 
väderleksrapporten regn från fredag till sön-
dag… men ju längre veckan gick desto mindre 
regn blev det. Så, vi träffades kl 17.00 i lokalen 

för att packa motorcyklarna och förbereda 
resan, kartor gicks igenom, mobiltelefoner och 
sjukvårdsutrustning kontrollerades. Enligt 
den senaste prognosen skulle det sluta regna kl 
18.00, vi lämnade 18.30 i uppehållsväder. 

Grustur  
– i norra Bohuslän 5-6 juni

Från vänster: Robert Johansson,  
Ronny Rafalski, Martin Svensson.

Närmast Ronny Rafalski, vit hjälm  
Robert Johansson. 

Från vänster: Martin Svensson, Robert johansson. 

Eftersom det inte blev någon övning var vi ett gäng från FMCK BohusDal 
som planerade en tur som skulle vara lite längre. Under våren har vi vart 
bra på att mötas upp (med avstånd) för att reka och kontrollera området 
runt Uddevalla, där vi har vår kårlokal och övningsområde.

FMCK BohusDal
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Från vänster: Martin Svensson, Per Junfors. 

Från vänster: Robert Johansson, Per Junfors, Martin Svensson. 

Martin Svensson. 

Resan startade genom vårt övningsområde och fortsatte sedan ut på 
slingriga stigar och grusvägar norrut. Det var en ny upplevelse att med 
tung packning studsa fram mellan rötter och stenar, men 258´an tuggade 
tryggt på. 

 
Första stoppet kom naturligt efter ett mindre blötområde som på vissa 
ställen var djupare än andra, och med lite extra tyngd på bakdäcken fick 
vi användning av uttrycken ”sjönk som en sten” och ”bottenlöst” Men 
vi var i gott mod och detta var inget som vi inte gjort förut, så efter lite 
vatten var vi snabbt på väg igen. 
 

Efter passerat de mäkti-
ga Herrestadsfjällen blev 
det mest grusvägar, vår 
stigfinnare Ronny Rafalski 
hade noga ringt runt till 
alla markägare innan och 
kontrollerat att det var ok att 
passera på de privata vägarna 
vi använde oss av. På en del 
ställen hade det kommit upp 
nya vägbommar med djupa 
diken, så vi fick hjälpas åt att 
ta oss runt. 
 
Efter otaliga kurvor och 
backar var det dags för 
kaffe, Lersjöns rastplats 

Fortsättning på nästa sida



var öde och vacker, det kändes som klassiskt 
midsommarväder, där regnet precis passerat 
och dimman började rulla ut över sjön. Efter 
ett snabbstopp i Hedekas med påfyllning 
av bränsle var vi snart framme där vi skulle 
övernatta. 
 
Det blev en sen måltid när vi kom fram, men 
eftersom den bestod av färskpotatis med dill, 
sill, gräddfil med gräslök så var det ingen som 
hade tid att fotografera. Dagen efter började 
vi med en stabil frukost, och vad passar inte 
bättre till kaffet än stekt potatis, stekfläsk, 
svamp och 12 ägg, vi var ju ändå 4 personer, 
som Martin Svensson på ett föredömligt sätt 
transporterat så de klarade sig hela vägen fram. 
 
Efter frukost rullade det ”lätt” mot Hedekas. 
Vädret var soligt och varmt så fartvinden var 
välkommen. Asfaltsvägarna slingrande sig 
tillbaka mot Hedekas där det var dags för ett 
kort stopp och en glass på ”Trogens Place”. 
 När ”second breakfast” var klar körde vi 
på, nu var vi tankade och klara för att trycka 
på ett par mil grusväg. Hemvägen gick smidigt 

utan några missöden, och när vi kom fram till 
Uddevalla fick våra trotjänare en ordentlig 
tvätt med varmvatten (ev. det första i livet ). 
 Efter tvätten ville Robert Johanssons 258 
inte längre starta, tändsystemet som hade 
krånglat en stund sa tack för sig och hade 
somnade in. Till allas stora glädje på den in-
tilliggande hamburgerrestaurangen, fick de en 
chans att fotografera (som halva restaurangen 
gjorde), en enligt handboken föredömlig bog-
sering av MC. Tur i oturen så var det endast 2 
km hem. 

 Text: Martin Svensson  
Foto: Per Junfors och Ronny Rafalski,  

FMCK BohusDal

Från vänster: Per junfors, Martin Svensson, Robert Johansson, Ronny Rafalski.

Från vänster: Robert Johansson,  
Ronny Rafalski. 

Martin Svensson.

Vädret var soligt och varmt så fartvinden 
var välkommen. Asfaltsvägarna 

slingrande sig tillbaka mot Hedekas där 
det var dags för ett kort stopp och en 

glass på ”Trogens Place”.
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Jag heter Claes Levinsson och är ansvarig för ungdomsverksamheten 
och min hemmakår är FMCK Uppsala. När jag inte är engagerad i rik-
skårsstyrelsen är ett av mina främsta intressen att köra MC i olika former 
och under årets alla årstider. Förutom ”min” 258 har jag 3 mc varav en 
är ett ständigt pågående renoveringsprojekt. Den gröna delen av mitt 
medlemskap i FMCK är också viktig och jag är stf. gruppchef för 8 MC-
ordonnanser i vårt kompani. På kåren är jag också en av teknikerna för 
våra ordonnanshojar.  
 
Mitt engagemang i rikskårsstyrelsen tar sig främst uttryck i ett stort in-
tresse för hur FMCK fungerar som organisation och de utmaningar inför 
framtiden som Riks och alla kårer tillsammans måste hantera och lösa. 
Några av dessa framtida utmaningar kommer att vara ett nytt motorsystem 
som ersätter det nuvarande 258-systemet och FMCKs roll i utbildningsstegen.  
 
* Hur hanterar vi den civila delen i Riks?  
* Vilka fler utbildningar kan och vill Riks påta sig?  
* Hur kan Riks på bästa sätt bistå kårerna att ge bra förutsättningar för 
långsiktig rekrytering och återväxt?  
 
Den fråga som ligger inom mitt ansvarsområde (AO 7) i rikskårsstyrelsen 
är hur vi kan få ungdomar att engagera sig i FMCK. Det här är ett arbete 
som prioriteras ute bland kårerna, bland annat genom mopedutbildningar, 
enduroträningar, prova-på-dagar, Defense Camp och reducerade medlem-
savgifter. På riksnivå har vi under flera år erbjudit en utbildningsstege för 
ungdomar bestående av 3 kurser: UK1, UK2 samt UK3. Numera finns 

också möjligheten att gå en ungdomskurs för snöskoter. Efter ungdom-
skurserna finns möjlighet till vidareutbildning mot Ungdomsledare och 
MC-Ordonnans.  
 
Att vi kan säkra en långsiktig rekrytering till FMCK och FM är ett 
oerhört viktigt arbete. Ungdomar är också en målgrupp som är svår att 
nå eftersom deras intressen och fritidsaktiviteter snabbt kan förändras 
från ett år till ett annat. Det är heller inte självklart att motorintresset 
är lika stort som hos äldre generationer. Här spelar FMCK en viktig 
roll genom att vi har engagerade instruktörer och ledare som ställer 
upp och tar hand om de som är intresserade och vägleder de som vill 
prova. Det finns dock en fara i att FMCK stagnerar i gamla mönster 
och låter allt gå på i samma hjulspår. Det innebär inte att vi ska 
förändra saker för förändringens skull. Tvärtom. Vi ska behålla det 
som fungerar men vi måste också vara lyhörda för den här målgrup-
pens föränderliga behov och förväntningar. Inom rikskårsstyrelsen är 
det därför viktigt att hela tiden föra en diskussion om hur vi bäst kan 
möta den här målgruppen med nya eller uppdaterade utbildningar och 
rätt sorts stöd till kårerna.  
 
Det som är en av FMCKs stora styrkor är den stora åldersvariationen 
bland medlemmarna. Det är en unik kombination av beprövad er-
farenhet och nyfiken entusiasm. Med ett idogt arbete för att säkra 
återväxten bland ungdomar rustar vi också FMCK inför framtiden 
och bibehåller vår unika karaktär. Tillsammans med alla kårer är detta 
min uppgift som ledamot i rikskårsstyrelsen.  
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AO 7/Ungdom
Med stort engagemang – tillsammans!

AO 7/Ungdom
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Gotland Grand 
National 2020
21 oktober – 26 oktober
Det kommer att bli ett GGN 2020, om än ett annorlunda GGN! 
Arrangörens mål är att genomföra ett helt vanligt GGN, men säger 
sig ha utvecklat ett nytt spännande koncept med en alternativ 
lösning. Planen för genomförande, utifrån de riktlinjer som 
kommer att gälla från myndigheterna, så kommer följande 
alternativ för genomförande att finnas.

1. Ett GGN med publik
2. Ett GGN utan publik
3. Ett GGN med klass 1 elit, klass 2 senior, klass 3 junior utan publik ( 

max 300 startande ) på Gotland i kombination med att GGN World 
Wide körs för övriga klasser i olika städer och länder samtidigt i 
samarbete med ca 6-8 föreningar/ klubbar runt om i Sverige, och 
ett antal länder till.

4. GGN genomförs i formen GGN World Wide för samtliga förare 
(förare klass 1-3 flyttas till sin ordinarie åldersklass )

I alla 4 olika alternativ måste du anmäla dig innan den 1/9 2020 för att 
behålla din seedade plats till GGN 2021.  

Mer info och anmälan på:  
nordicsportevent.se/enduro/gotland-grand-national
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Vad har ni på gång i er FMCK-kår?  
Mejla tips mm till: journalen@fmck.se

Så kan du stärka ditt 
immunförsvar
Hur starkt ditt immunförsvar är påverkar din kropps förmåga att 
bekämpa infektioner. Immunförsvarets celler finns redan när du 

föds och utvecklas under åren genom att 
du utsätts för virus och bakterier. 
Men det påverkas också av vad du 
äter och dricker, hur mycket du rör 
på dig och om du röker. 

Läs mer här: www.1177.se 

Så ladda direkt ner appen FMTK 
(Försvarsmaktens Träningsklubb) 
och kör t ex passet ”Inför militär 
grundutbildning” för att kolla 
att du fortfarande håller ”FMCK-
måttet”. Och utmana gärna dina 
kårkompisar!

Novemberkåsan är en årlig motorcykeltävling som körs i Sverige. 
Den körs på olika orter och är en av Sveriges äldsta och mest kända 
motorcykeltävlingar. Tävlingen är årlig och har körts  
sedan 1915. Tävlingen håller alla klasser.  
Mer info och anmälan på: tam.svemo.se

November- 
kåsan
Gävle. 14 november – 15 november
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FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Håll avstånd i affärer,
parker och på krogar.  

Tack för att du håller ut.
Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd till varandra. 

Vi måste också tänka på hur vi reser, och många av oss måste vänta 
med att krama människor vi saknar. Även om det är tufft måste vi 

hålla ut och skydda varandra. Att vi alla tar ansvar, gör stor 
skillnad.  Tillsammans bromsar vi smittan.

Fortsätt följa myndigheternas rekommendationer.  
Läs mer på krisinformation.se eller ring 113 13.
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– av Lennart Rönnholm

Ny ordförande i FFK
Den förre rikshemvärnschefen, generalmajoren Roland 
Ekenberg, har utsetts till ny ordförande för Frivilliga Flygkåren, 
FFK.

– Att vara förtroendevald är bland det finaste man 
kan vara och jag ser mycket fram emot att få leda FFK 
som är en organisation vars verksamhet drivs på ett 
professionellt sätt och fyller en synnerligen viktig funktion 
i Sveriges krisberedskap, säger Roland Ekenberg. 

Läs mer här: www.ffk.se

Ta bort den lilla 
aluminiumhatten på 
tändstiftet
Det kan hända att man måste byta tändstift när 
man är ute i skogen. Anledningen till detta kan 
ju vara flera. Man kanske skruvat dit tändstiftet 
dåligt, det hoppar loss och man hittar det inte. 
Eller man kanske surat ner motorn.

När du då står i skogen och vet att du har ett 
nytt stift i lådan så känns det ju bra i magen. 
Men när du ser att du glömt att ta bort den lilla 
aluminiumhatten, så kanske det blev svårare för vi 
har ingen tång i verktygslådan. 

Nu är det ju så finurligt att det faktiskt finns en 
”tång” på motorcykeln. Tryck ned bromspedalen 
så att det blir en glipa vid justerskruven som sitter 
på ramen. Sätt in tändstiftet och lyft upp pedalen 
så att den låser fast stiftet. Nu är det bara att vrida 
och vips så får du bort aluminiumhatten. 

Nu är det bara att sätta i stiftet och tuffa vidare. 

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.
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17 nervösa förväntansfull deltagare anlände till 
vår klubblokal i Uddevalla klockan 09:30 i ett 
underbart duggregn. De hade kört ifrån Kung-
älv med Lotta från Club SMC västra Götaland 
i täten. När alla suttit av och fått möjlighet till 
bensträckare, så hälsades de välkomna av Mar-
tin Sandin från BohusDal. Därefter hade Peter 
Gangby (grus-instruktör från SMC) en enklare 
genomgång om sittställning samt vad de ska 
tänka på vid inbromsning på grus.  
 
Efter genomgången körde vi till 
övningsplatsen. Det är en grusväg på inhägnat 
område utan annan trafik. Första övningen 
var broms till stopp, som genomfördes med lite 
blandade resultat. Dessa förbättrades hela tiden 

och alla höll sig på hjulen. Som bonus blev det 
även övning fordonsvis helomvändning på väg 
och därefter körning på en enkel slinga. När 
deltagarna kände sig nöjda så körde vi tillbaka 
till kårlokalen för korvgrillning.

När det var dags för hemfärd var det möjligt 
att välja mellan asfalt eller grus tillbaka till 
Kungälv, med Peter som guide. Mer än hälften 
valde grus!
 

Allt som allt en lyckad dag!
Martin Sandin, FMCK BohusDal 
Foto: SMC Västra Götaland

För andra gången i år så hade Club SMC västra Götaland ett samarbete 
med FMCK BohusDal, med en väldigt enkel grus-introduktion för 
medlemmar i SMC. Dessa personer som brukar vända om det  
kommer en grusväg.

FMCK BohusDal

Grus-
introduktion 
med SMC
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MXSM 
Uddevalla  
 
2020
I mitten av augusti kördes Motocrosstävlingen MXSM i 
Uddevalla, utan publik och allt enligt de Corona-restriktioner 
vi har som gäller idag. FMCK BohusDal deltog med 
funktionärer alla dagarna och bevakade inpassering,  
något vi är vana vid.

I år var det hög värme och det blev långa dagar. Mer än mycket vatten och 
vätskeersättning gick åt. Men nästa år är vi lika gärna med som funktionärer igen!

Text och foto: Kjell Birnbach 
Kårchef, FMCK BohusDal

FMCK BohusDal
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