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Det här året har verkligen varit konstigt på alla 
sätt och vis. Både utbildningar, övningar, möten 
och tävlingar har fått ställas in på grund av den 
rådande pandemin. Men det är tillsammans vi 
kan göra en förändring, även om det i vissa fall 
kan kännas helt hopplöst, är det viktigt att vi 
hjälps åt och håller oss till restriktionerna som 
ges.
 Riksstyrelsen har fått in frågor om vi kom-
mer att komma med restriktioner ut till kårerna. 
Det kommer vi inte att göra då det ser så olika 
ut runt om i landet. Det vi gör är att vi vill att 
samtliga medlemmar ska följa de restriktioner 
och rekommendationer som ges från Folkhäl-
somyndigheten, MSB, Regioner och regeringen 
m.fl. som varje dag/vecka kommer ut med 
information om vad som gäller.
 För den lokala kårverksamheten är det den lokala kårstyrelsen som bär ansvaret i kåren och som 
ska förmedla till sina medlemmar om vad de bestämt. Så länge man håller sig till restriktionerna som 
ges ut i landet, så ser jag inte att det ska vara några problem att kunna genomföra viss kårverksamhet 
i den lokala kåren. 

Våra nästkommande utbildningar som står på tur är Grundkurs Mc Vinter i februari och vad som 
gäller då får vi se när vi kommer närmare. Vi kommer att gå ut med information om vad som hän-
der och vad som beslutas, så vi avvaktar och hoppas att vi kan genomföra utbildningarna i Älvdalen 
som det är tänkt. 
 Nu under december månad har jag åter igen ett kårchefsmöte via Teams inbokat och vid detta 
möte hoppas jag att samtliga kårer kommer att vara representerade. Kan inte den ordinarie kårche-
fen delta så kan ju antingen vice kårchef eller annan styrelseledamot delta. Det viktigaste är alltid att 
kåren är representerad.

Nu hoppas jag ni får en riktig skön och välbehövlig jul och nyårsledighet och önskar er alla en God 
Jul och Ett Gott Nytt pandemifritt År!

Hälsningar Fredrik Blomdahl,  
FMCK Rikskårchef
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Får du inte FMCK 
Journalen? 
Logga då in på www.fmck.se och kolla i dina 
kontaktuppgifter och profil så att allt ser OK ut.  
Här kan du även se om det är ikryssat att du vill 
ha tidningen. Är det inte ikryssat så kontakta er 
kårs kåradministratör som fixar det åt dig. 
 
Det är också viktigt att du extrakollar att det står 
rätt adress, telefonnummer och e-post till dig, så 
att du inte heller missar mejlutskick med viktig 
information eller inbjudningar. 
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Android; starta din 
kamera, rikta mot 
koden, tryck på 
bannern längst ned, 
slutför inloggningen 
genom att följa 
anvisningarna på 
skärmen.

iPhone; starta 
din kamera och 
rikta mot koden, 
länken kommer upp 
automatiskt.

Vinnarbild 2019.  
Foto: Torbjörn Ottosson
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FMCK- 
kansliet

Tävla i ÅRETS BILD 2020!
Vinsten är: förutom äran, att bilden exponeras på vår 
webb, Facebook och i andra FMCK-sammanhang.  
Ingen ersättning utgår för inskickade bilder. 
 
Bilderna måste skickas senast 15 februari 2021 till: 
 journalen@fmck.se 
 
Vi ser gärna att både stående och liggande bilder skickas in.

ÅRETS BILD  
2020

Ekonom Liz Andersson. Utbildningsadminstratör Ulrica 
Millqvist.

Kanslichef Glenn Andersson.

Vår klippa och utbildningsadministratör Ulrica Millqvist jobbar för fullt med att få ihop logistiken 
med kurser under 2021. Vi har under hösten nu kunnat hålla ett antal kurser, med mycket gott 
resultat trots den rådande pandemin. Vi ser nu med hög förhoppning fram emot att 2021 ska kunna 
återgå till ett någorlunda normalt kursår. Så kolla in vad som är på gång på fmck.se under fliken 
Utbildning! 
 
Kansliet når du via:  fmck.kansli@fmck.se 
Besöksadress: Kvarnvägen 3, 541 57 Skövde

FMCK Journalen har här glädjen att 
välkomna vår nya kanslichef Glenn 
Andersson och ekonom Liz Andersson 
välkomna till oss i FMCK! De båda 
startade sina anställningar under hösten 
2020 och FMCK Journalen ser fram emot 
att kunna presenterade dem närmare 
framöver.

Hur man fotar/scannar  
en QR-kod
Vi har i detta nummer jobbat  
en del med QR-koder.

På så vis görs materialet mer tillgängligt  
och valmöjligheterna större för dig.  
Så öppna din mobilkamera och  
testa du också, om du inte redan  
har provat att använda QR-kod  
på det här viset.
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På grundkurserna i Eksjö i höstas 
upptäcktes att de nya luftfiltren vi 
nu får ut som reservdel inte fungerar 
tillfredställande. 
Vid en första anblick ser man ingen större 
skillnad på ett filter av gamla och nya modellen. 
Däremot när vi dränkte en mc (körde i vatten 
med nivån så pass högt att motorn stannade) 
visade det sig att filtren skiljer sig åt markant.  
 Det nya filtret kollapsar när det blir blött 
och blir mosat av plåtbrickan som håller fast 
filtret. Detta sker utan att man haft motorn 
igång eller kickat med filtret på plats. Det här 
innebär att det finns en betydande risk att det 
blir problem när man kör i regn eller när man 
kör i snö. Det vi har sett så här långt är att filtret 
ser ut att inte tåla regn. Vi har inte hunnit göra 
några omfattande tester. Men givet hur dåligt 
filtret stod emot vatten när vi just körde i vatten 
så gör vi bedömningen att filtret inte kommer 
klara regn och snö på ett tillfredsställande sätt.  
 Kansliet kommer kontakta Tekmark i 
frågan och under tiden behöver vi samla ihop 
synpunkter på hur det nya filtret fungerar. Så 
om du har problem, meddela kansliet det.

Hälsningar, Lennart Rönnholm,  
FMCK AO 3 - utbildning

Till samtliga kårer
Jag vill här sprida information om den 
berömda cylinderlådan, om hur den ska 
skickas in. Det gäller även hur övriga delar 
som ligger och (skräpar) ska skickas.
Rutin vid utbyte av cylinder så ska den beställas enligt 
följande: UE F1456-000211. 
OBS att denna låda ska returneras omgående. 

• Cylinderlåda enligt bild skickas till Garnisonslagret 
enligt upplagd information på webben.

• Reservdelar som inte nyttjas nytt eller begagnat 
skickas till mig på MC-verkstan.

– MEN inte gamla kedjor, drev och lösa däck – utan 
det bör vara chassi, motorer och dess tillbehör, hjul och lösa nav, stötdämpare, framgafflar och 
bromsrelaterade delar. 
Detta skickas till FMCK Riks kansli & Verkstad enligt upplagd information på webben. 

Hälsningar, Tomas Aronsson, FMCK MC-tekniker

Bilderna på nya filtret. Det vänstra filtret är ett 
filter som använts i regn, det högra har suttit på 
en mc som dränkts.

Båda filtren har hunnit torka efter att de blev 
blöta men man kan tydligt se att filtren defor-
meras.

Problem med 
nya luftfilter till 
258ana

MC-mässan  
2021 inställd

Geltic Bear flyttas fram

Geltic Bear är en återkommande övning som syftar till att öka 
bataljonernas förmåga i ledning och samverkan med andra förband. 
Att leda militära operationer kräver välfungerande staber och under 
dessa två separata veckor turas landets Militärregioner om att leda 
sina respektive hemvärnsbataljoner. Övningen pågår dygnet runt 
från torsdag till söndag och genomförs på Ledningsregementet i 
Enköping.

Rikshemvärnschef Stefan Sandborg har med anledning av 
rådande Covid-19-situation beslutat att flytta genomför-
andet av Hemvärnets ledningsträningsövning Geltic Bear 
2021 till nästa höst. Beslutet innebär att övningen flyttas 
fram från veckorna 3 & 5 till veckorna 34 & 36.

Rikshemvärnschef Stefan 
Sandborg.

Den årliga MC-mässan i januari 
2021, som skulle ha hållits i 
Stockholm, är inställd i och med det 
fortsatta läget gällande pandemin 
(covid-19). Branschen planerar nu 
istället för en omfattande mc-turné 
med utställningar, uppträdanden och 
provkörningar under en rad veckor 
under våren 2021. Så håll utkik på 
McRF’s webbsida när det händer 
nära dig!



– av Lennart Rönnholm

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.

Fel sätt!

Rätt sätt!

6   FMCK NR 3. 2019

Ibland när jag är på kurs ser jag att man har problem med att få 
sin vattenflaska att sitta fast ordentligt på pakethållaren. Jag 
har sett många olika varianter som inte funkat. Ibland när man 
åker i kön får man plocka upp vattenflaskor, och ibland så har 
de släppt från pakethållaren och hänger mot ljuddämparen. Om 
man gör enligt metoden nedan bör man slippa det problemet. 

Fältflaskan har ett litet plåtbleck som man ska fästa karbinhaken i 
och pakethållaren har flera öglor för att fästa packremmarna. 
 
Ta plåtblecket och trä in det en bit i öglan längst upp på 
pakethållaren. Dra sedan remmen på vattenflaskan ett eller två 
varv runt ramen på pakethållaren, alldeles intill blecket. 
Remmen blir kort eftersom man lindar den runt röret på 
pakethållaren och om flaskan släpper sitter den ändå kvar 
på ganska bra. 
 Det finns vad jag vet två olika modeller av tygpåsen. 
Den gamla har ett plåtspänne på baksidan. Om man fäster 
sin packrem tvärs över pakethållaren i nedre ögle-paret 
och sen knäpper fast påsens spänne på remmen, så har du 
säkrat både flaska och påse. 

 Den nya modellen av påse har två tygremmar som du kan 
använda för att fästa direkt på pakethållaren. Om man dessutom 
toppar med en rem genom någon av öglorna i påsen så tappar man 
inte någon av delarna. 
 
Hälsningar Lelle! 

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

Vattenflaskan på pakethållaren



Bild: SMCs bildarkiv

Då kan du vara rätt person att bli den som  
utbildar våra blivande CMR-instruktörer!
CMR står för civil mc resurs och är ett pilotprojekt som FMCK i samråd  
med MSB genomför. Under tidig vår 2021 planerar vi att påbörja  
utbildningen.

Känner du att civil samverkan är något som du kan engagera dig  
i och vill bredda dig ytterligare som instruktör, hör då av dig till  
mig på nedanstående mejladress för mer info.

Skicka din intresseansökan  
senast den 31 december 2021 

Kontakt  
Patrik Montgomery, ledamot FMCK riks AO9 
patrik.montgomery@fmck.se

Mer info om CMR pilotprojekt finns inloggad på www.fmck.se, under Filer:Ao9

Civilförsvaret stärks 

Är du instruktör 
inom FMCK?

Uniform på jobbet-dagen äger, i normala fall, rum den 
29 maj varje år. Med anledning av covid-19 blev 2020 
års uniform på jobbet-dagen flyttad till fredagen 4 
december.

UNIFORM 
PÅ JOBBET-
DAGEN

Har du foton på dig när du hade uniform på jobbet i år? Gärna att de 
är tagna så att vi kan gissa vad ditt civila arbete är.  
  Skicka dina bilder till journalen@fmck.se så har du chans att de 
kommer med i kommande FMCK Journalen. 

Foto: Ångermanlands Hemvärnsbataljon



Fler än jag har tyckt att det är på tiden att man 
nu har börjat köpa in mc-hjälmar centralt. Ända 
sedan det infördes användningsförbud på gamla 
Tommy-hjälmen har det kommit signaler om hur 
dåligt det funkat på vissa ställen vad gäller tilldel-
ning av hjälmar för hemvärnsordonnanserna. 

Ansvaret har legat på utbildningsgrupperna att ”införskaffa lokalt” 
för att täcka behovet av hjälmar till ordonnanserna i Hemvärnet. På 
vissa ställen har det funkat utan problem och på andra har det varit 
kantat av problem. Framförallt har jag sett en del tokigheter när jag 
tjänstgjort på kurs och ser vad eleverna kommer med för hjälmar. 
Någon har fått en begagnad hjälm som är för stor, någon annan har 
fått en jättefin hjälm, och någon har kommit utan hjälm eftersom 
utbildningsgruppen har gjort tolkningen att hjälm ska införskaffas 
först efter att utbildningen är slutförd med godkänt resultat. Men hur 
ska man då bära sig åt för att genomföra sin utbildning om man inte 
har någon hjälm? Det har också kommit signaler om att man har haft 
problem om man har råkat skada sin hjälm och behöver byta ut den. 
 En annan intressant fråga som man tycks ha glömt bort i sam-
manhanget är att vi ska tränas för att kunna verka i krig. I krig kan 
det finnas behov av skyddsmask, hur man ska få in sin skyddsmask i 
en integralhjälm är ju en gåta. Jag kan inte se att den kombinationen 
fungerar.

Ny hjälm
V hade i år sju elever på GkMc Eksjö2 som fått ut hjälmen. Såklart 
har jag kollat vad alla tycker men också bildat mig min egen uppfatt-
ning med ledning av det lilla jag själv har hunnit prova hjälmen.  
 Vad ska man säga om hjälmen då? Jag tror den blir bra, såklart 
kan man alltid önska sig det ena och det andra. Men jag anser att en 
hjälm som köps in centralt ska klara flera olika saker. Att den ska 
skydda huvudet vid en omkullkörning är ju en självklarhet, men den 
måste också uppfylla flera andra saker om det ska kännas som en bra 
lösning.
 
Den måste bland annat klara av:
• Skyddsmask 

Om ordonnansen ska verka i en miljö där det förekommer kemis-
ka stridsmedel är det självklart att man inte ska behöva välja på att 
använda hjälmen eller skyddsmasken, de måste funka ihop. 

Försvarsmakten  
köper in nya 
hjälmar

Orientering 
FMV/FM har under åren anskaffat 

olika MC-HJÄMAR för användning 
av motorcykelordonnanser, förare som 

framför snöskoter och terränghjuling m.fl. 
Flera av dessa hjälmar uppfyller ej ur 

personsäkerhetssynpunkt aktuella föreskrifter 
samt SäkI Trafik 2013 och ska därför 

förläggas med användningsförbud. 

• Prata utan att ta av hjälmen 
I rollen som ordonnans ska man ibland frå-
ga sig fram efter personen som ska ta emot 
ett meddelande. Eller så ska man leverera 
ett muntligt meddelande. I dessa fall är det 
bra om man slipper ta av sig hjälmen.  

• Funka i olika klimat 
Hjälmen måste funka i alla lägen oavsett 
om det är sommar eller vinter, regn, dim-
ma eller snö. Alla som kör motorcykel har 
stött på att om man har ett visir kan det 
imma igen. Om man dessutom kör på vin-
tern är det ett större problem med imma 
om man har visir. 

• Enkel att byta ut 
Om hjälmen blir skadad ska den vara lätt 
att byta ut. 

• Funka för fler än ordonnanser i Hemvärnet 
Hjälmen ska även funka för snöskoter, 
terränghjuling och liknade körning. 

• Priset
 Såklart kan man önska sig en exklusiv 

hjälm som ska vara top-notch i alla lägen. 
Men man får inte glömma att det är du och 
jag som betalar för hjälmen via skattsedeln.

• Vikt 
Den ska helst inte vara så tung. En hjälm 
som är för tung ökar risken för nackskador 
vid en omkullkörning. Det kan också vara 
tröttande med en för tung hjälm. 

 

FÖRSVARSMAKTEN
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Historik
”2015 beslutade man centralt 
att den gamla Tommyhjälmen 
(+ övriga gamla hjälmar) 
skulle beläggas med 
användningsförbud.”

Funkar den då?
Hur klarar sig hjälmen enligt parametrarna ovan då? Jag tror att man har 
täckt in de flesta av aspekterna ovan.

Skyddsmask
Vid ett första enklare test så visade det sig att man kan få in skyddsmasken 
i hjälmen. Det är inte helt bekvämt men det verkar funka. Nu hade jag 
inget övningsfilter att tillgå men om man håller filtret på plats så ger det en 
indikation på att det bör få plats i hjälmen. 

Prata med hjälmen på huvudet
Här är det inga som helst problem, man fäller upp visir och hakskydd 
och det går lätt att göra sig hörd. Det är också fördelaktigt i rollen som 
instruktör. Ibland kan det vara så att man vill ge en kort instruktion. Med 
en öppen hjälm är det enklare att göra sig hörd även om eleverna har sina 
hjälmar på sig.
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Olika klimat
Samma här som med skyddsmask, vi har inte haft möjlighet att prova 
hjälmen i vintermiljö ännu. Men återigen eftersom hjälmen är öppnings-
bar så förenklar det väsentligt. En del som varit med lite längre tycker att 

Fortsättning på nästa sida
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den gamla ”tratten” är oslagbar i vintermiljö. 
Man ser ju inte klok ut, men om man ska välja 
på att inte se klok ut eller att få köldskador så är 
det i alla fall för mig ett lätt val. Utöver gamla 
tratten så har vi hjälmunderlaget (även kallat 
balaklavan) och det svarta ansiktsskyddet att 
tillgå. Jag tycker att båda dessa är lite krångli-
gare att använda i min crosshjälm än vad det 
var i Tommyhjälmen. Med den nya hjälmen 
bör det bli enklare. Att det följer med ett pin-
lock-visir är inte heller så dumt. Det bör kunna 
skapa bättre förutsättningar att använda visiret 
på vintern. Samma med att det finns ett solvisir 
man kan använda under det vanliga visiret, 
det kan vara skönt att ha om man kör i snö och 
starkt solljus.

Lätt att byta ut
Det här har vi inget svar på ännu. Får man ut 
en ny hjälm är det ju inga problem. Men när 
hjälmarna börjar lämnas in finns det risk att 
man får ut en begagnad hjälm. Då är sannolik-
heten låg att man får med pinlockvisiriet. Det 
framgår inte hur man tänkt att lösa frågan med 
repiga visir. Men det finns en indikation på att 
visiret finns på M-nummer. Så förhoppningsvis 
bör man kunna byta visiret om det är repigt. 
Men bara den anledningen att man kan hämta 
sin hjälm på förrådet bör förenkla för de flesta. 
Nu ser det kanske inte likadant ut överallt, 
men på förrådet i Eksjö har man varit så klok 
att man tagit hem ett exemplar av respektive 
storlek. Så man åker bara dit och provar vilken 
storlek man vill ha, sen beställer de hem den 
du vill ha. Det här är onekligen en förbättring 
mot när jag kvitterade ut min första hjälm. En 
Tommyhjälm som hade en hopsydd hakrem. 
Det visade sig sedan, att när man skrotade 
hjälmar, klippte man av remmen. Sen hade det 
varit någon kreativ själ som sytt ihop remmarna 
och de hamnade på hyllan igen. Längre fram 
röntgade man hjälmarna innan de lämnades ut 
igen, så nivån höjdes.

Övriga förare
Vad jag kan se är behovet detsamma för mc, 
terränghjuling och snöskoter. Så det bör inte bli 
några problem där.

Priset 
Sulas MC säljer hjälmen till extrapris just nu 
för 2300 kr, ordinarie pris 3295 kr. Det ger en 
indikation på att det är en hjälm som ligger i 
mellanprisklass. Hade man varit snål så hade 
man valt en billigare hjälm. Sen är det såklart så 
att om man köper in många hjälmar bör man 
få en rejäl rabatt. Vad FM betalar kommer vi 
såklart aldrig få en hint om. Men om man bara 
tittar sig omkring och skjuter från höften så är 
det ingen dålig gissning att det handlar om i alla 
fall 1000 hjälmar, om man ska utrusta ordon-
nanser, skoterförare och terränghjulingsförare. 

Med det sagt så bör man kunna anta att priset 
bör ha sjunkit rejält.

Vikt
Hjälmen väger 1650 g, och det sticker inte ut 
nåt nämnvärt. Det finns hjälmar som väger 
under kilot, men då är det mer av standarhjälm. 
Öppningsbara hjälmar är ofta lite tyngre. Det 
kan ju nämnas att Biltemas öppningsbara 
variant som är några år gammal väger 1900g 
+- 50g.

Övrigt
Jag tycker det är bra att man valt ett system som 
blir en bra kombination. Biltemas öppningsbara 
fäller man upp hela framstycket. Där känns 
det som att hjälmen blir framtung och det är 
obekvämt att köra med framstycket uppfällt. 
Det finns även varianter där man plockar bort 
hakskyddet och får lägga i fickan. Det är för 
krångligt, dels för att man måste använda båda 
händerna men även för att man måste förvara 
hakskyddet separat. I den här hjälmen slipper 
man båda nackdelarna ovan eftersom man kan 
fälla undan hakskyddet så det inte är i vägen. 
 Efter att jag fick ut hjälmen dagen före vår 
instruktörsträffs-helg i oktober, och det passade 
det bra att åka mc dit, så jag har kunnat bilda 
mig en första uppfattning på 70 mil. Det känns 
som en påkostad hjälm, inte som de allra billi-
gaste. Det funkar bra att fälla bort hakskyddet 
och en liten kul detalj, om visiret är nedfällt när 
man fäller fram hakskyddet så lyfts det upp 
automatiskt. Det går bra att få plats med glasö-
gon, även om det kan bli lite luftvirvlar om man 
har hakskyddet uppfällt på landsväg. Det blir 
också stor skillnad på hur man ställer in venti-
lationen, med hakskyddsventilationen öppen så 
immar inte visiret så lätt. När jag kör civil hoj är 
jag van att använda en lite dyrare Shoei-hjälm 
och en påtaglig skillnad är att om man jämför 
dessa två så känns den här lite bullrig. Men med 
öronproppar så går det bra.

Kvittera ut ny hjälm
Många av oss har fått ut en hjälm som ”inskaf-
fats lokalt”, dvs att utbildningsgruppen har köpt 
in den. Hur man väljer att hantera övergången 
till den centralt inköpta hjälmen är något som 
respektive utbildningsgrupp bestämmer. Sam-
ma med hur den gamla hjälmen ska hanteras 
om man hämtar ut en ny. Exempelvis om den 
ska slutförbrukas, lämnas in, användas som 
skjutshjälm, användas i utbildning eller annat. 
I vilket fall kan det vara bra att höra med sin 
kår/utbildningsgrupp om det finns några lokala 
direktiv.

/Lennart Rönnholm 
FMCK AO 3

Vad tyckte  
eleverna på  
kursen om 
hjälmen?

Jan
Hur länge har du kört mc?  Ca 35 år
Vad tycker du om hjälmen?  Jättetrevlig, inte 
tung men den är något varm. Immar lite väl 
lätt. Lätt att ta av och på. Gillar att hakskyd-
det går hela vägen bak.
Hur brukar du ha hjälmen inställd? Oftast 
hakskyddet bakåt och använda solvisiret vid 
motljus.

Mattias
Hur länge har du kört mc? 7år
Vad tycker du om hjälmen? Väldigt bra, glatt 
överraskad, gillar solvisiret, bra att det följde 
med pinlock också. Bra med hakskyddet, det 
är lättare att andas och lättare att prata när 
man fäller upp. Bekväm och känns bra på 
huvudet. Den hade gärna fått vara lite mer 
ventilerad. Jag tycker hjälmen funkar jättebra 
för vår uppgift.
Hur brukar du ha hjälmen inställd? Både 
och, hakskyddet nere i terrängen som skydd. 
Puttrar man bara långsamt så brukar jag ha 
den uppe.
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Analys
Vi har den största delen av MC-
ordonnanserna som det ser ut just 
nu och med vår erfarenhet borde 
det vara en självklarhet att vi skulle 
varit med och provat ut hjälmen. 
Nu ser det ut som att det har blivit 
bra ändå och det kan finnas bra 
anledningar till att vi inte varit med. 
Exempelvis att man sett problemet 
med den tidigare hanteringen och 
velat skynda på processen eller att 
man fått ett så bra pris att man inte 
sett att det fanns några alternativ. 
I vilket fall hade det ändå varit bra 
om vi varit med på ett hörn, om 
inte annat eftersom det finns flera 
frågetecken i texten ovan. Slutligen, 
vi har sett många exempel på när 
saker tar alldeles för lång tid att 
lösa. Här kan det vara så att man 
har valt beslut och tempo före 
långbänk. Men då hade det varit 
bra om det kommunicerats, om inte 
annat eftersom vi lyft frågan flera 
gånger. Att FMCK inte varit med i 
remissarbetet är ett underbetyg. 
 
FM har valt en hjälm som inte är 
den allra billigaste och som har flera 
varianter på användningsområde.  
 
Eleverna som provat hjälmarna 
är överlag nöjda. Man bör kunna 
använda den sommar som vinter 
och med lite tur funkar det även 
med skyddsmask. Den förenklar för 
instruktörer och ger lite valfrihet.  
 Sammantaget blir betyget, så här 
långt, närmare VG än G. Det ska bli 
intressant att testa hjälmen över tid, 
framförallt i vintermiljö. Alla hjälmar 
funkar på sommaren men på vintern 
har vi sett flera exempel som inte har 
fungerat. Det ska även bli intressant 
att se hur man väljer att hantera 
logistiken. 

Daniel
Hur länge har du kört mc? Jag tog körkortet 
nu i somras
Vad tycker du om hjälmen? Tycker om den 
jättemycket, den immar lite och det ska bli 
spännande att testa pinlockvisiret. Lätt att 
ta av och på. Funkar bra helt enkelt. Lätt att 
prata, så den är väl lämpad för uppgiften.
Hur brukar du ha hjälmen inställd? Kör 
oftast med hakskyddet nere och uppskattar 
solvisiret också.

Erik
Hur länge har du kört mc? Ca 19 år
Vad tycker du om hjälmen? Bra. Bra att man 
kan fälla bort hakskyddet helt, det blir lättare 
att köra i terrängen då. Lite väl varm men 
den är skön och den sitter bra på huvudet.
Hur brukar du ha hjälmen inställd? Kör 
alltid helt öppen.

Peo
Hur länge har du kört mc? 7 år
Vad tycker du om hjälmen? Bekväm men plastig, 
solskyddet funkar inte så bra, det immar igen, 
men annars är det en smidig hjälm. Jag gillar att 
man kan öppna och prata. Om man kört i skogen, 
är varm och stannar till, då är det skönt att den 
går att öppna istället för att ta av den. Det blir 
också lättare att få luft när man öppnar.
Hur brukar du ha hjälmen inställd? Kör oftast 
med hakskyddet nere och öppnar när jag stannar. 
I skogen tar jag ner den direkt. 

Anders
Hur länge har du kört mc? Ca 10 år
Vad tycker du om hjälmen? Riktigt bra och 
skön. Positivt att det är en öppen hjälm, 
fördel vid kommunikation. Immar lätt men 
överraskande bekväm hjälm. Luftvirvlar kan 
vara lite problem ibland om man kör med 
linser.
Hur brukar du ha hjälmen inställd? Kör 
oftast öppen.

Peter
Hur länge har du kört mc? Ca 20 år
Vad tycker du om hjälmen? Väldigt skön, 
lite för tung och väldigt varm. Synd att man 
har placerat öppningsreglaget till hakskyddet 
rakt frampå, för om hakan slår i bröstkorgen 
öppnas den. 
Hur brukar du ha hjälmen inställd? Jag kör 
alltid med hakskyddet nere.
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GKMC

Intressant  
och lärorikt

Septembervädret visade sig från sin finaste sida, 
förutom vid ett av tillfällena då fyskraven skulle 
testas. Instruktörerna hade då beställt ett oväder 
som bara tidigare skådats i The Truman show. 
Det sägs att det inte finns något dåligt väder, 
bara dåliga kläder. Just vid detta tillfälle vågar 
vi hävda motsatsen, detta kickstartade två veck-
or av innehållsrika och utmanande övningar. 
Under kursens gång har vi testat våra egna 
förmågor och flyttat gränserna för vad vi visste 
var möjligt med en MC 258.  
 Våra tidigare erfarenheter från yrkesliv och 
mc-körning skiljer sig från rollen som blivande 
MC-ordonnanser. Till vardags arbetar två av 
oss som lärare och en som undersköterska, när 
vi byter om till mc-kläder är det för att köra på 
landsväg eller på bana. Innan kursen startade 
deltog vi i FMCK Uppsalas grundförmåga och 

dessa tillfällen gav oss en försmak om vad det 
innebär att kicka sig blå och testa att köra på 
grus och i terräng. Vi fick även prova på olika 
teknikmoment som sedan var inledande på 
grundkursen. Alla tips och trix tog vi med oss 
till Eksjö och kunde med hjälp av dessa vidare-
utvecklas i takt med kommande moment. Den 
minimala förhandsinformationen bidrog till 
att vi höll modet uppe och tordes prova på alla 
utmaningar som kom. Med facit i hand hade 
vi annars kanske inte varit lika förväntansfulla 
inför alla övningar.  
 Instruktörernas förmåga att ge handled-
ning och konstruktiv återkoppling var viktigt 
för att  lyckas. När vi backade peppade de och 
instruerade för att allt som kändes omöjligt 
faktiskt skulle bli möjligt. Om man aldrig ti-
digare har kört på grus eller tränat på att köra 

uppför och utför, i vissa fall även avsiktligt ner 
i ett dike för att senare kunna behärska det, 
kan känslan liknas vid vinsten av ett mindre 
Nobelpris. Denna känsla var oövervinnerlig tills 
körningen i våtmark dök upp på schemat, håll i 
styret eller hjälmen, vilken utmaning! Plötsligt 
tappade vi till och med bort det inre komman-
dot blicken pilen blicken filen för att fullt ut 
fokusera på blöthål, bärande tuvor, stockar och 
dolda slukhål. Från att tidigare ha undvikit att 
köra nära träd med tydliga hala rötter, eller in i 
tallar valde vi nu att bli riktiga trädkramare, där 
fanns bärigheten. Tänk vad man kan lära sig i 
de småländska skogarna.  
 
Vi vill slå ett slag eller en 10–13 nyckel för tek-
nikpassen, även fast vi inte hade mekat i mäng-
der tidigare var det lagom utmanande. Det 

Efter avklarad grundutbildning var det så äntligen dags igen, under september månad checkade vi in på Eksjö 
garnison i olika omgångar. På grund av rådande restriktioner blev vi inkvarterade på Skedala en bit utanför garni-
sonen. Varje morgon inleddes med en promenad från logementen till garnisonen och avslutades på samma sätt, 
detta bidrog till samtal med nya personer och erfarenhetsutbyten.
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GKMC 1, Mirka Wangberg och Jenny Ejderfelt.  
Foto: Magnus Rosengren

GKMC 1, Sara Nilsson. Foto: Magnus Rosengren

GKMC 2 – glada miner från eleverna under hela utbildningen.

GKMC 2 Eksjö. Foto: Olof Eriksson GKMC 2 Eksjö. Peo Kämpe från Gotlandskåren. Foto: Olof Eriksson

GKMC 2. Här blev det rätt tvärstopp för Kent Sällbom, FMCK Sundsvall. 

framgick rätt så fort att en MC 258 behöver mycket omsorg, ofta ny växellådsolja och 
en hel del nya reservdelar. Upplevelsen var att allt går att skruva isär med några enkla 
verktyg, däremot var det inte lika lätt att få tillbaka allting på rätt plats. Fy skam den 
som ger sig, allt går med ett buntband och en IKEA...insexnyckel. Med facit i hand 
vet vi att desto mindre information som framkom om kommande pass desto bättre 
gick det, eftersom det då inte hann att byggas upp några begränsningar.  
 Vi vill rekommendera alla som är på väg till en grundkurs att inte ta reda på för 
mycket, utan låta instruktörerna guida er genom två fantastiska veckor. Allt kommer 
att hända och ni kommer att njuta av nästan alla ögonblick. Det vi kan avslöja är att 
sista kvällen räknas det blåmärken och stukade leder.

Hälsningar, Sara, Mirja och Jenny, FMCK Uppsala
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Reseminne sommaren 2020  
Hemester med  
FMCK Gotland

BESÖK HOS FMCK GOTLAND

Gotland är en sommarö där mycket stänger ner efter det att medeltids-
veckan är över. Det är lugnt och skönt men även lite tråkigt. Nyheter-
na berättade om en militär insats på Gotland och i Östersjön. Men efter 
att ha kört runt på ön i flera dagar och bara sett en terrängbil 16, så blev 
den gröna abstinensen för stor. Jag tog därför chansen och kollade om 
det fanns möjlighet att göra ett studiebesök hos FMCK Gotland. 
 
Therese Lindström, som är kårchef, sa att jag var välkommen då 
de precis återupptagit sin verksamhet. De håller till på det gamla re-
gementsområdet som samtidigt håller på att utvecklas till en helt ny 

Vad gör man när man har sen semester och inte får 
åka motorcykel i Europa? Gotland är för mig som att 
komma utomlands med helt annan natur och miljö 
och helt fantastiskt för motorcyklar. Vissa menar 
att det även är ett helt annat språk. Jag tycker att 
gotländska och skånska är ganska likt.

”FMCK Gotland har nära till 
Tofta skjutfält där de har bra 
förutsättningar att köra, men 
de har bara ett litet trångt 
garage i något som mest 
liknar en betongkasun”
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stadsdel som heter Visborg. Så med en påse regnvåta kanelbullar lyckades 
jag till slut hitta fram till garaget.  
 
Det är lite konstigt med FMCK, för även om jag aldrig träffat Therese 
tidigare så kändes det som att träffa en gammal vän. Vi hade mycket att 
prata om och inte bara internt kårchefssnack. Så intressant att höra hur 
de har det och vilka utmaningar de står inför. Alla kårer har samma upp-
drag men helt olika förutsättningar att lösa uppgiften, och ändå lyckas vi.  
 
FMCK Gotland har nära till Tofta skjutfält där de har bra förutsätt-
ningar att köra, men de har bara ett litet trångt garage i något som mest 
liknar en betongkasun. För att få plats att meka måste de ibland flytta ut 
några motorcyklar utanför. Tvärs över gården har de ett gemensamt hus 
med de andra Frivilliga Försvarsorganisationerna. På sikt kommer de att 
få lokaler någon annanstans. Just idag håller flera medlemmar på med 
tillsyn inför besiktning. Jag känner igen ljudet, dofterna och snacket från 
vårt garage på Berga i Helsingborg. Jag känner mig hemma. 
 Therese berättar att de har haft det kämpigt några år, då de inte haft 
något regemente på Gotland. Sedan 2018 pågår återuppbyggnaden av 
Gotlands regemente som bäst och många saker har blivit mycket enklare. 
De kan även märka att intresset för att bli mc-ordonnans har ökat.  
 
Efter mycket snack, kaffe och kanelbulle och med en inbjudan om att 
ta med mig resten av ordonnanserna från Helsingborg för att köra till-
sammans på Gotland, var jag mer än nöjd. I en paus mellan skyfallen så 
körde jag vidare mot raukarna på norra delen av ön. Att var en del av 
FMCK är något speciellt.

Hälsningar Arne Gunnarsson, FMCK Helsingborg
På bilderna ser vi: Stefan Langkeit,  

Henrik Ahlqvist, Jörgen Pettersson och  
Kenneth Lindby
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Årets övningar för 16:de bataljonens insatskompani-
er blev allt annat än normalt. Tanken var att alla i 
insatskompanierna skulle åka till Kvarn och öva där. 
Och då skulle vi slå ihop SÖF och KFÖ. De kompanier 
som inte hade 8 dygns-soldater skulle öva med 15:de 
bataljonen i maj. Och maj månads övningar ställdes 
tyvärr in som ni vet.

I juni beslutades att mc inte får åka med ner på grund av Covid-19. 
Vi fick istället order om att planera för en anpassad övning i 
Västernorrland. Upplägget blev att vi utgick från Sundsvall och att alla 
skulle sova hemma. Sedan skulle alla moment som skulle genomföras 
följa FOHM riktlinjer. 

Anpassad  
övning i  
Västernorrland

 Kfö / Krigsförbandsövning

Fortsättning på nästa sida

KFÖ I VÄSTERNORRLAND
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Fortsättning på nästa sida
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Vi satsade på tre delar:
• Skytte: Alla skulle skjuta igenom samtliga pistolövningar. Och 

därefter skjuta kompetensprov.
• Samband: Alla skall kunna RA180 och Rakel.
• MC258: Fokus på hårdgjord väg. Övningar i kårens egna kompakta 

trailbana (som är hyfsat städad från föremål) 
• samt en långmarch där det var många orienterings- och 

sambandsmoment.
När vi presenterade detta så fick vi ett gäng extra ordonnanser som hade 
fått sina övningar inställda under maj månad. Men de ville ju öva. 5 
ordonnanser ville dessutom komma utöver de vi hade planerat för. Ett 
trevligt problem som vi fick lösa.  
 
Eftersom vi hade momenten fastlagda i ett schema. Kunde de som var 
extra plocka de moment dom ville. Kravet var givetvis att man deltog på 
samtliga delmoment. Två tog skyttepassen. En behövde samband. Men 
två tappra gjorde hela veckan. Vi förhandlade fram så att alla hade KU-
förmåner, förstås. Som kårchef så känns det alltid roligt att folk verkligen 
vill vara med på våra övningar. Även om de inte var avsedda för dem.

Text och foto: Olof Eriksson,  
FMCK Sundsvall

”Men de ville ju öva. 5 ordonnanser 
ville dessutom komma utöver de 

vi hade planerat för. Ett trevligt 
problem som vi fick lösa”
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Varför?
Som vi ser på utbildningsstegen finns det idag 
en brist. När man går grundkursen och ska 
betygsättas så blir finns det en lucka. Som det 
ser ut idag är nästa kurs efter grundkursen just 
instruktörskurserna och man kan ibland behöva 
lite tid på sig att saker ska sjunka in efter att 
man gått grundkursen. Det är också svårt att 
betygsätta något som kanske kommer i fram-
tiden, att man ska betygsätta på grundkursen 
om man tror att personen har förmågan att bli 
en bra instruktör. Man kan likna det lite vid att 
man ska sätta betyg i engelska efter hur man be-
döms på kursen i svenska, det är i viss mån olika 
saker även om de hänger ihop. Det finns massor 
med erfarna ordonnanser ute i leden som delar 
med sig av sina erfarenheter till de som är nya 
men som kanske tror att dörren är stängd på 
grund av att man fick betyget G på grundkurs. 
Inget kan vara mer fel, det finns redan idag 
möjlighet att gå vidare i utbildningsstegen om 
man tjänstgjort ett tag och kåren/ förbandet 
tycker man gör bra ifrån sig. Det finns också fle-
ra exempel på duktiga instruktörer som började 
lite försiktigt och fick G på sin grundkurs.
Med aspirantkursen gör vi det tydligare, här 
bedöms man utifrån sina förmågor som vi tror 
kommer till pass på just instruktörskursen. 

Utmaning
Att utbilda sig till instruktör är en spännande 
utmaning ja eller utmaningen är ju kanske mer 
när man står framför trupp. Dels så får man lära 
sig mer om sig själv, med styrkor och svagheter. 
Man får också chansen att växa som person, 
dels av utmaningen men även för att man ställs 
inför en massa saker som man inte gjort annars. 
Sen är det såklart så att du bidrar till samhället 
och totalförsvaret genom att dela med dig av 
dina kunskaper. Det finns även en annan aspekt 
utöver utmaningen, när du går aspirantkursen 
så har du hela tiden stöd av din handledare, så 
det är inte så läskigt som det kanske först låter. 
Vi jobbar mycket med feedback och man får 
tips på vad man kan förbättra, så man är hela 
tiden i goda händer, sen att det är roligt att vara 
instruktör det får man på köpet. 

Fler instruktörer
Nu öppnar vi dörren för att fler ska kunna bli  
instruktörer. Kanske just du ska bli instruktör? 

Skönt gäng
Om du utbildar dig till instruktör och sen börjar 
tjänstgöra så blir du en del av ett skönt gäng. Vi 
är alla olika och det som håller oss samman är 
mc-intresset och intresset för det gröna. Det är 
också därför vi lägger mer tonvikt på hur du är 
som person och hur vi tror att du kommer passa 
in i instruktörsgänget. Vad det gäller din för-
måga att lära ut och de bitarna, tror vi kommer 
mer på instruktörskurserna. Aspirantkursen ger 
dig en bra grund att stå på.

Vad är det som nytt?
Vi har tagit fram en ny kurs, instruktörsaspi-
rant. Den är ett mellansteg mellan grundkurs 
mc och instruktörskurserna. Den riktar sig i 
första hand till dig som fått betyget G på grund-
kurs men känner att du har växt med uppgiften 
och nu vill ta dig an en ny utmaning. Har man 
fått betyget VG på grundkurs och känner att 
man vill prova på lite för att se om det passar 
just dig, så går det också. Men grunden är att 
man har för avsikt att bli instruktör.
Hur funkar den nya kursen då? Vi har tagit det 
bästa från flera olika kurser och har tänkt att vi 
ska hitta en bra balans på utmaning kombinerat 
med att få vara med på kurs i instruktörslaget 
för att få se hur det går till. Grunden är att du 
ska hålla ett enklare moment framför trupp, 
där du först har tränat på ditt framförande och 
testat att hålla det inför din handledare. Där 
får du feedback på vad som kan justeras så att 
det blir ännu bättre. När du sen håller ditt pass 
framför eleverna så har du handledaren med 
dig som stöd som hjälper till, om det behövs, så 
att allt blir rätt. 
Nu kan man ju kanske lyfta på ögonbrynen 
och fundera på hur vi har tänkt när vi ställer 
en person framför trupp som inte har gått 
instruktörskurserna. Det finns flera anledning-
ar till detta. Först och främst så handlar den 
här kursen om att man ska få känna på hur 
det funkar, att man klarar av att vara en bra 
föregångsman och förebild, har det som krävs 
för att klara av instruktörskurserna samt att 
vi gör bedömningen om vi tror att du passar 
in i instruktörslaget. Det är handledaren som 

ansvarar för att momentet blir bra så att man 
inte äventyrar grundkurselevernas utbildning. 
VG på kursen ger dig behörighet att påbörja 
din instruktörsutbildning. 

Vilka krav ställer vi på dig då?    
Olika beroende på vad du har med dig. Har 
du fått VG på grundkursen så måste du inte 
gå aspirantkursen, även om den möjligheten 
finns. I första hand är det tänkt som ett sätt att 
öppna dörren för att gå instruktörskurserna. 
Men innan du kan börja behöver du ha med dig 
några saker. Dels så ska du ha repeterat oriente-
ringen så den sitter bra och att du behärskar den 
på ett bra sätt. Du ska också ha tränat på din 
terrängkörning så att den motsvarar en bra elev 
på grundkursen. Du ska också klara fysprovet, 
2 km på 11:35. Men den kanske viktigaste biten 
du ska ha med dig är att du är en föregångs-
man, att du föregår med ett gott exempel i alla 
lägen och att du är lätt att samarbeta med. Sen 
är det ju också så att man får inte tro att den här 
vägen att gå skulle vara en räkmacka eller att 
vi har sänkt kraven för att bli instruktör. Det 
kommer alltid vara så att FMCK håller fanan 
högt vad gäller instruktörer. Skulle man inte 
göra det så kan det bara gå åt ett håll och dit ska 
vi inte. 

Utbildningsplan
Innan du kan påbörja din utbildning ska kon-
takt tas med kansliet för att tillsammans med 
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FMCKs preliminära kurser 2021
Kurstyp Kursbenämning Kursnamn Vecka Datum Sista anm. Kursplats

GU GK245M102 GK MC Vinter 6 6-13 febr. 4 dec. 2020 Älvdalen

GU GK245M102 GK MC Vinter 7 13-20 febr. 11 dec. 2020 Älvdalen

GU − FK MC Vinter 8 20-27 febr. 18 dec. 2020 Älvdalen

GU GK245M101 GK MC 19-20 8-22 maj 5 mars 2021 Marma

UU/GU − UK3/GK MC A2 27-28 3-17 juli 30 apr. 2021 Skövde

UU − UK 1 29 17-23 juli 14 maj 2021 Kråk

GU GK245M101 GK MC 29-30 17-31 juli 14 maj 2021 Kråk

IU − IKP MC 29-30 17-31 juli 14 maj 2021 Kråk

IU − IK MC 29-30 17-31 juli 14 maj 2021 Kråk

UU − UK2 30 31 juli-6 aug. 28 maj 2021 Kråk

GU GK245M101 GK MC 34-35 21 aug.-4 sept. 18 juni 2021 Eksjö

GU GK245M101 GK MC 36-37 4-18 sept.  2 juli 2021 Eksjö

GU − FK MC 39 25 sept-2 okt. 23 juli 2021 Eksjö

GU GK245M107 GK Mekaniker 42 16-23 okt. 13 aug. 2021 Skövde

IU − Kurschefskurs 45 12-14 nov. 9 sept. 2021 Skövde

IU − RU Instr sommar 21 22-26 maj 26 febr. 2021 e.s.o.

dem upprätta en utbildningsplan. Där tittar 
man på eventuella tidigare erfarenheter som 
gör att stegen kan anpassas för att i vissa fall bli 
kortare. Se även validering nedan.

Validering
I vissa fall kan man validera in tidigare förkun-
skaper för att korta ner sin utbildningsstege. 
Har du tjänstgjort som ledare i det gröna kan 
man eventuellt hoppa över kursen i truppföring. 
Samma om du har jobbat som lärare /utbildare 
och har med dig erfarenhet eller utbildning som 

på annat sätt kan valideras, så går det i vissa 
fall även tillgodoräkna sig dessa bitar. Kravet 
är alltid att det ska styrkas med papper / intyg 
/ betyg.

Instruktörsbrist
Idag är det största enskilda hotet mot FMCK’s 
verksamhet just bristen på instruktörer. Vi har 
flera som valt att dra sig tillbaka i en större takt 
än vad vi får in nya instruktörer. En glädjande 
sak är dock att flera av dem som varit borta någ-
ra år har hittat tillbaka. Det kan bero på olika 

saker varför man hittar tillbaka, men det kan ju 
exempelvis var så att barnen blivit större och det 
är lättare att få ihop livspusslet. 
Om du har läst ända hit har du antagligen 
någon form av intresse för att bli instruktör. 
Vänta inte, nummer ett är att kontakta Ulrika 
på kansliet för att göra en utbildningsplan.  Du 
hittar mer info på hemsidan om kursstegen.
Jag ser fram emot att se dig på kurs!

Lennart Rönnholm, C-utb

Anmälan och mer information 
hittar du här:  
fmck.se/utbildning

GU – Grundutbildning 
UU – Ungdomsutbildning
IU – Instruktörsutbildning 
e.s.o. – Enligt senare order
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Det var ingen tvekan om att träffen var efterlängtad, spe-
ciellt ett år som detta, med alla restriktioner angående 
covid-19. Jag var där på lördagen och har aldrig sett så 
mycket bilar på parkeringen från tidiga morgonen! Många 
långväga förare kom redan på fredagskvällen.

Som vanligt var Skepplanda Hemvärns-och Kulturförening på plats tidigt för 
att ta emot med bredda mackor och ficka till alla hungriga. När det lite senare 
när var dax för lunch serverades Soldatens ärtsoppa med tillbehör från fältkö-
ket. Detta år ute i det fria så alla kunde hålla avstånd. Mycket uppskattat! 
 På lördagsmorgonen var det lite dugg första timman varför banan var lite 
hal på sina ställen,

men det torkade snabbt upp i spåret, då var det full fart på förarna. 
 På dessa träffar är det inte bara körningarna som lockar, minst lika upp-
skattat är att träffa likasinnade och prata om tävlingar och olika äventyr runt 
dessa som vi upplevt genom åren! 
 Tack till arrangörerna och samarbetspartner för allt arbete som ni lagt ner 
för dessa träffar. Det är uppskattat. I år dessutom för 10:nde gången!

Hälsningar, Göran Petersson, mc-veteran

KÅRVERKSAMHET
Här följer reportage från våra fina  
kårer runt om i landet!

FMCK BOHUSDAL

Veteranträff och rally på 

BACKAMO 
2020

Leif Blomberg, Husqvarna 400cc -70. 

Backamo Lägerplats.



Fortsättning på nästa sida
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Ingemar Niklasson från Tossene, på väg ut till start. 

En av redaktionens favoriter!



”Jag var där på 
lördagen och har 

aldrig sett så mycket 
bilar på parkeringen 

från tidiga morgonen! 
Många långväga 

förare kom redan på 
fredagskvällen”
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Rune Fritte och Janne pratar minnen – och 
givetvis också Husqvarnas olika crosscyk-
lar. En mycket vacker Amazon ingår även i 
Jannes fordonspark. 

Stefan Adiels (Kärna), Husqvarna WE 430cc – 83. 

Full fart med Rolle 
Gustafsson, Märsta, på 

CZ 360cc -64 och Torsten 
Ingvarsson, Tierp, på 

Greeves 360cc -67.

Lite taktiksnack, Martin får några 
specialtips av pappa Hans. 

Sölve Lindersson, Vimmerby.  
Här med sin fina Lito replika, med motor från 
Gösta Svensson i Värnamo. Många beundrande 
blickar för på denna pärla!

Hans Varverud, Motala, vid en av  
sina fina byggen. Här med en Royal  
Emfield, 500cc från 50-talet.  
Alltid klockrena toner från Hans byggen!
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Kårverksamhet  
är trevligt!

Eksjökårens mc-ordonnanser + några övriga 
”gröna” medlemmar har under hela året haft 
aktiviteter för att hålla igång flåset. Det har 
alternerat mellan körning och mek. Det har 

funkat alldeles utmärkt, inga problem att 
hålla avstånd mellan varandra och man har 
haft kul tillsammans ändå. Självklart så är 
det på dessa träffar oerhört viktigt med fika, 

har man inte med sig det så kan man lätt få 
ovänner i Eksjökåren. 
 Det har ju under året inte varit förbud 
mot kårverksamhet även om en del tror det. 

Även om Covid-19 påverkat våra hemvärnsövningar, så måste man ju se till att hålla sig igång 
så man är redo när det är dags att dra ut på övningar igen. Motorcyklarna behöver ju gå med 
jämna mellanrum som ni alla vet!

FMCK EKSJÖ 

Fortsättning på nästa sida
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Följer man bara de direktiv som getts från myndigheterna så funkar 
det alldeles utmärkt. Våra mc-ordonnanser sköter om våra 258:or 
och är just nu i färd med att se till att de kommer igenom besiktning, 
annars så blir det påbackning med att fixa till felen så att de till slut kan 
gå igenom besiktningen.

Text: Camilla Blomdahl, Foto: Pär Stendal

”Det har ju under året inte varit 
förbud mot kårverksamhet 

även om en del tror det”
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Det är alltid lika överraskande vilken effekt en person i grön uniform på en MC 258 har 
på struliga åskådare som vill slänga sin bil lite hur som helst. De flesta är faktiskt väldigt 
lydiga och gör som man säger, om man tar dom på rätt sätt. 
 Förutom trafikhantering så hjälper vi även till med enklare sjukvård och transporter. 
 I år var ju inget som vanligt på grund av Coronapandemin. Hela tävlingsområdet 
var avstängt för publik, men ute i skogen fanns en hel del entusiaster som med stöd av 
allemansrätten tittade på tävlingen. Alla höll vederbörligt avstånd och respekterade när vi 
meddelade att tillträde till depåområdet inte var tillåtet. 

Det som var speciellt i år var också att det var ovanligt mycket skador av olika dignitet. 
Ambulanserna gick i skytteltrafik. Tack och lov skedde inget riktigt allvarligt. MC-åkare 
är riktiga tuffingar och när man ser någon med brutet ben och rejält ont, skratta och skoja 
med sina kamrater i väntan på ambulans, känner man en viss beundran.

Vi tror och hoppas att vår medverkan vid denna tävling lockar nya medlemmar och 
ger bra reklam för FMCK och vår verksamhet.

 
Hälsningar, Patrik Montgomery, FMCK Örebro

FMCK ÖREBRO 

Endurotävling 2020

ÄLGJAKTEN
De senaste åren har FMCK Örebro varit behjälpliga med bland annat 
trafikövervakning på endurotävlingen Älgjakten, som genomförs i 
Hallsberg. Vår primära uppgift under tävlingen är att tillse att utryck-
ningsvägar för ambulans och brandkår hålls fria från vildparkerande 
åskådare. Det har, till arrangörens glädje, fungerat perfekt i alla år. 

Vi som var på plats. Joakim, Björn B, Patrik och Siw. 
Björn K var också på plats – men utan MC.

Visst blir man glad när 
ambulanspersonalen skickar en 
hälsning med ett tack för vår hjälp!
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FMCK VARBERG

Under torsdagen var det dags för frivillighetsorganisationerna 
att visa upp sig och då begav sig två av våra ordonnanser i 
FMCK Varberg ner till Halmstad för att visa vad en MC-or-
donnans har för roll i Hemvärnet och samhället i stort. Vi 
förklarade vad det finns för uppdrag som man kan tänkas få 
lösa i sin befattning, visade såklart upp en MC 258 och vad 
man kan göra i FMCK förutom den gröna biten, till exempel 
endurokörning. 
 Det var en förvånansvärt stor andel av ungdomarna som 
var motorintresserade och många hade AM- eller A1-körkort, 
några hade faktiskt tagit deras AM-körkort genom FMCK. 
Det visar hur värdefulla ungdomskurserna är för att rekrytera 

Hösten 
2020 hos  
FMCK Varberg
Trots pågående pandemi och inställda aktiviteter så blev 
det åtminstone lite att stå i denna höst. Under höstlovet 
anordnade t ex Försvarsutbildarna en ”Military Week” i 
Halmstad för ungdomar mellan 15 och 20 års ålder. De fick 
bland annat besöka Lv6, lära sig exercis och grundläggande 
sjukvård, samt lyssna på hur polisen och räddningstjänsten 
arbetar. 
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yngre förmågor till FMCK och den gröna 
verksamheten, undertecknad har själv gått 
vägen genom UK-1 och UK-3 för att sedan bli 
MC-ordonnans. 
 Vi berättade också om vad man kan få 
hjälpa till med i fredstid, så som vid natur-
katastrofer och eftersök. Inte mindre än fyra 
dagar senare befann sig sex stycken av våra 
ordonnanser i Oskarström för att hjälpa till vid 
ett eftersök. Det var en man i 70-årsåldern som 
hade rapporterats försvunnen dagen innan. Vi 
fick delta och stödja polisen i sökandet under 

två dagar och kunde täcka över stora områden 
som delvis var svåra att söka igenom till fots.  
 Cirka en vecka senare avslutade till slut 
även Missing People sin insats i området och 
mannen är tyvärr ännu inte återfunnen. Man 
vet såklart inte på förhand hur en insats som ett 
eftersök kommer att få för resultat, men det är 
viktigt att det finns resurser och folk som ställer 
upp när det behövs. Då är det tur att FMCK 
existerar och kan ställa upp i samhällets tjänst 
när det krävs!

Text och foto: Jonathan Nilsson

Stora bilden:
Polisen sökte med bland annat 
helikopter.

Övre bilden till höger:
Ungdomsveckan. Göran Nilsson 
förklarar vad man ska tänka på när 
man kör 258an.

Mittenbilden till höger: 
Kort paus och nästa färdväg bestäms.

Undre bilden till höger:
En del större skogsområden skulle 
sökas igenom.



Träningsverksamhet 
Efter omtag och funderande under tidiga 
våren landade vi i ett ”Covid-säkrat” ar-
betssätt kring våra träningar, där vi kunnat 
arrangera depåer utspridda över Reving-
eheds stora öppna ytor. Med obligatorisk 
föranmälan och tilldelning till olika depå-
områden och tider, har vi kunnat erbjuda 
träningsmöjligheter för våra medlemmar 
under hela året. Vi har begränsat de olika 
depåernas storlek till de rekommenderade 
max 50 personerna och ändå lyckats erbju-
da plats för alla. Vi har haft löpande kon-
takter med sjukvården i regionen och fått 
deras medgivande för vårt sätt att hantera 
situationen. Mycket glädjande. 
 
Träningsläger 
Vi har i år genomfört två träningsläger, 
under ledning av elitförare från egna klub-

ben och från FMCK Hässleholm. Under 
våren deltog ett 70-tal förare i lägret och i 
slutet av oktober ett 40-tal. Det sista lägret 
omfattade även en dag på Sturup raceway 
och deras enduro- och crossbanor. Det 
är alltid nyttigt att förkovra sig och med 
indelningen av förarna i grupper som lig-
ger på samma nivå, får man en anpassad 
träning där man också peppar varandra 
att växa. Mycket trevliga arrangemang när 
deltagarna spänner från 10 till 70 års ålder. 
 
Tävlingar 
När FHM och Svemo under försommaren 
öppnade upp för publikfria tävlingsar-
rangemang beslutade vi att genomföra 
klubbens deltävling av Sydenduro-cupen 
i början på september. I ett strålande sen-
sommarväder begav sig först ett 15-tal 
guldhjälmare ut i skogen. De minsta i 

50cc-klassen körde på en avkortad slinga 
på tävlingens SP 1 medan 65-85cc-klassen 
körde hela SP 2. Tappert kämpande ge-
nomförde alla tävlingen med gott mod och 
belöningen väntade med pokaler till alla. 
 Därefter släppte vi loss det stora 
startfältet med 100 förare på banans tre 
specialprov, som Stefan Sjöholm och vår 
bangrupp satt ihop. Vår del på Revingehed 
erbjuder inte några spår av det som känne-
tecknar klassisk svensk enduro, utan do-
mineras av gräsprov och gles tallskog med 
sand och jord som underlag. I september 
har regnet heller inte hunnit skapa några 
av de surhål som kan vara utmanande på 
Revinge, men banan erbjöd tre specialprov 
av olika karaktär som uppskattades av 
förarna. 
 På tävlingsfronten i övrigt har det varit 
en intensiv höst efter att tävlingsmöjlig-
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En rapport från Skåne  
under Covids tunga paraply

Så här på senhösten sitter vi i FMCK Malmös verksamhetsområde Enduro och försöker 
summera ihop ett märkligt år. Från att i början på året haft utmaningen med tilldelning 

av träningstider på vårt träningsområde Revingehed på grund av övningen Aurora 20, till 
att sedan få ökad tillgång på tider då övningen ställdes in – men också begränsningar i 

hur man ska kunna bedriva verksamhet i dessa Covid-19 tider.

FMCK MALMÖ

Franz Löfquist körde hem ett brons i SM1 i år och hoppas kunna köra EM 
nästa år. För övrigt 67 år sedan en SM-medalj hamnade i Skåne. 
Foto: Martin Djignagård

Några av de yngre knattarna samlade bland höstlöven. 
Foto: Henrik Karlström
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Tuff strid i Björkadungen i Guldhjälmsklassen 50cc.
Foto: Martin Djignagård

Fortsättning på nästa sida
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heten öppnat upp. Klubbens förare har 
deltagit i flera tävlingar och gruppen med 
USM-deltagare har stadigt vuxit. På elitni-
vå kan vi med glädje konstatera att FMCK 
Malmö fått sin första SM-medalj genom 
Franz Löfquist som tog tredjeplatsen i 
SM1. 
 
Vad ligger nu framför oss? 
I skrivande stund har det meddelats om 

nya restriktioner som får stor påverkan 
på samhället i stort, och naturligtvis även 
för vår verksamhet. Vi har precis flyttat 
en provkörning av hojar och utrustning 
på Revingehed på obestämd framtid. 
Vår tänkta Revingekåsa i vinter hänger 
löst och just idag vet vi inte vilken typ av 
träningsverksamhet vi kommer kunna 
bedriva. Naturligtvis en oerhört tråkig 
situation just nu, men vi är övertygade om 

att med de förutsättningar vi har på vårt 
träningsområde, i kombination med en 
väl fungerande struktur och organisation 
kring hur vi hanterar verksamheten, har 
visat att man kan anpassa sig till den nya 
situation vi hamnat i. Vi står således väl 
rustade att öppna upp i den omfattning 
som situationen medger vid var tid.

Hälsningar, Anders Larsson, FMCK Malmö

Fredrik Bengtsson flyger vidare i USM3 även nästa år och  
planerar också att köra JSM1. Foto: Martin Djignagård

Pirrigt i startledet för Guldhjälmsklassen 
50cc. Foto: Martin Djignagård

Full fart framåt i Guldhjälm  
65cc. Foto: Alice Borg

Vad har ni gjort i er kår under året? Skicka in några rader 
och bilder på en eller flera kåraktiviteter eller liknande, 
för att tipsa vidare till alla kårer i Sverige genom FMCK 
Journalen. Eller har du tips på en mc-resa du gjort? 
Det vill vi gärna också berätta om här.

Stefan Mitkiewicz var ensam deltagare i Militärklassen.  
Foto: Alice Borg
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RIKSSTYRELSEN

Handböckerna avser hanteringen av medlemmar som 
vill krigsplaceras som mc-ordonnanser i Hemvärnet. 
Den ena handboken är för kåren och den andra är 
för den enskilde medlemmen. Perfekt att förse den 
personen med innan ett informationsmöte inför att 
utbildningsplanen ska skrivas. 

Utöver detta så har jag haft annat administrativt arbete 
i styrelsen, såsom minnesanteckningar och proto-
koll från olika möten och konferenser. Jag har även 
uppdaterat en hel del på det interna ”molnet”, där 
uppdateringen haltat för länge. Så det finns en hel att 
ta tag med där också framöver. 
 Framöver kommer jag att kolla status på Ego-av-

talen, tanken är att detta åter ska upp på ytan igen. 
Dessutom ska det även tas fram ett avtal för kom-
mande CMR/Civila Mc Resurser tillsammans med 
MSB – se annons på annan sida här i detta nummer av 
Journalen.

Har ni några frågor om avtal är ni välkomna att höra 
av er till mig! 

Önskar er alla en God Jul och Ett Gott Nytt Roligare 
År, när vi kommer till 2021.

 
Camilla Blomdahl, Ao4 

camilla.blomdahl@fmck.se 

Information från Ao4

DAGS ATT NOMINERA!

Nu är de två handböckerna äntligen godkända i Rikssty-
relsen för användning av er ute i kårerna. De ligger i fil 
arkivet på vår hemsida och du behöver vara inloggad för 
att komma åt dem.

Nu är valberedningen igång med sitt arbete 
inför Riksstämman 2021, med val till poster 
i FMCK riksstyrelse.
Vem vill du nominera? Kom ihåg att fråga 
din kandidat först. Mer info kommer på 
webben framöver.

Kontakt: valberedning@fmck.se

CIVILFÖRSVARET 
STÄRKS

FMCK söker CMR-instruktörer,  
se annons på sidan 7.
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FMCK Sektioner Mitt FMCK
Hej medlem! Du har väl inte missat...

Startsida för Mitt FMCK där du nu når all information. Vi börjar 
med det nya medlemskortet som nu lätt återfinns på startsidan.

I det nya medlemskortet finns all information som behövs för att 
det ska vara giltigt. Under knappen kommer det framöver att fyllas 
på med fler erbjudande. Vill du skriva ut medlemskortet tar du en 

skärmbild/printscreen som du öppnar i fotoredigeraren och beskär 
så att bara medlemskortet syns, sedan kan du skriva ut kortet. 

Här ser du leverantörens erbjudande och länk till deras sida.

Här kommer du kunna se ditt medlemskort från 2020 och framåt. 
Klicka på raden för att visa kortet.

Listan med erbjudanden fylls på vartefter vi får in leverantörer. 
Klicka för att komma vidare. 

Under den här fliken kan du se de möten, träningar eller övningar 
som du är kallad till. Så har du tappat bort mejlet du fick den i 

kommer kallelsen även att finnas här.

...att vi har ett nytt system i FMCK genom MyClub, med t ex digitalt medlemskort. När du betalat 
in kåravgiften, lägger er kåradministratör in uppgifterna och på direkten har du ett uppdaterat 
medlemskort och kontaktkort. Om du är offline och behöver visa upp ditt medlemskort, kan du i 
förväg öppna det i din mobiltelefon och ta en screenshot. Spara i bilder, så har du alltid möjlighet 
att visa upp medlemskortet. 
 Vi vet att kårerna har kommit olika långt i användningen av vårt nya medlemssystem och att 
några kårer använder andra medlemssystem i dagsläget. I framtiden är förhoppningen att FMCK 
har ett gemensamt system för hela Rikets kårer.
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Du kan se vilka som svarat, ändra ditt svar, med mera.

Under mina uppgifter kan du uppdatera din information när det 
behövs. Du kan även lägga till kontaktperson = ICE (In Case of 

Emergency). Gör det.

Under fakturor är det som det låter, där ska alla fakturor för 
medlemsavgifter med mera finnas.

I kalendervyn ser du de kallelser du svarat på samt övriga tider 
som är officiella för er kår. 

Under filer hittar du er kårs egna filer som medlemmarna ska ha 
tillgång till samt FMCK Riks delade filer.

Du kan se att fakturan är betald och det går att  
ladda ner den som PDF.
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Tomas Sjölund, stilstudie...Kaffedags vid Hovbergsstugan, Kent Sällbom och Tomas Sjölund.

Alternativväg mot Sundsvall, Kent Sällbom laddar uppför Fillanberget.
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FMCK SUNDSVALL



Ju lerigare desto roligare... Tomas Sjölund satsar för fullt  
medan Kent Sällbom studerar tekniken.

Kaffedags vid Hovbergsstugan, Jörgen Frithz och Tomas Sjölund
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Med prognosen 7 grader plus på termometern och up-
pehållsväder på söndagen 15 november, så bestämde 
sig undertecknad och Jörgen Frithz, nybakade mc-or-
donnanser som inte ännu gått vinterutbildningen, att 
passa på och utforska omgivningarna runt Sundsvall 
innan temperaturen sjunker under +5 grader.

Valet föll på Alnön eftersom att jag och Jörgen är bosatta på denna ö, 10 
km utanför Sundsvall.
 Jörgen tog fram sin karta (och lokalsinne) och lyckades snoka reda 
på att det fanns körbara vägar/stigar runt Friluftsfrämjandets fikastuga 
på Hovberget mitt på Alnön. Sagt och gjort, vi kollade med övriga in-
tresserade i Sundsvallskåren och lyckades även få med Tomas Sjölund, 
som har några fler års erfarenhet i sadeln på en mc 258. 
 Vi samlades på förrådet för avfärd kl.11 och via småvägar genom 
Sundsvall passerade vi Alnöbron och styrde mot Alnö skidstadion, där 
spåren mot Hovbergsstugan börjar. Jörgen tog täten och via blandad 
terräng, grusväg och stigar hittade vi en timmerväg med utmanande 
lerhål och stenpartier.
 Efter att passerat lerpölarna och den steniga terrängen övergick vä-
gen till en smal stig som fortsatte ut över blöt myrmark. Då kaffesuget 
satte in och terrängen såg alltför utmanande ut (samt några markkon-
takter), så vände vi kosan mot Hovbergsstugan för intagande av kaffe 
och dammsugare.
 På hemvägen tog Tomas täten och visade oss nya ordonnanser 

alternativa vägar/stigar för att ta sig från Alnön via Fillaberget och Ort-
viksberget tillbaks till staden igen. Högtryckstvätt av cyklar och mc-ställ 
samt reglementsenlig vård efter körning gjordes innan 258:orna ställdes 
in i förrådet igen. 
 Trots den varma hösten så var nog detta den sista turen i år för 
Jörgen och mig. ”Winter is coming” och vi ser nu verkligen fram emot 
vinterutbildning i Älvdalen i februari, om Covid-19 och snöläget så 
tillåter. Annars får det väl bli full förrådstjänst i några månader så att 
cyklarna är i topptrim inför 2021, kan finnas en tankbuckla eller 2 att slå 
ut… Kårchefen har dessutom lovat skidträning på körplanen när snön 
kommer, så vi ska vara väl förberedda inför vinterkursen!

Kent Sällbom

Årets sista tur 
i Sundsvall?

Glada miner och rena 258or innan avfärd mot Alnön.    
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Mikael Olsson och jag tog en tur på våra civila 
hojar till Smögen, Fjällbacka och några fler 
ställen för att rensa tankar och komma på lite 
idéer som vi kunde göra kårverksamhet av. På 
väg hem hände något jag aldrig varit med om 
förr, jag fick en bakhjulspunktering och helt 
tomt däck. Vi slog oss ned i en grässlänt och 
ringde bärgaren som körde oss till en däckverk-
stad med jour, och sen var det problemet löst. 
Mikael och jag fick förutom en jättetrevlig tur 
en massa goda idéer om vad vi skulle kunna 
hitta på att göra på kåren – och här kommer 
några av dem. Vi har gjort en egen långfre-
dagstur ut till Arnäsudde där vi grillade korv 
och drack kaffe och pratade om allt och inget i 
glada vänners lag. Vi gjorde en tur till Arvika 
kanotcenter och där blev det ett fika stopp, vi 
körde både civilt och grön hoj för att se om 
de gick som de skulle. Min hoj visade sig vara 
törstig, men det nu är åtgärdat. Några av oss i 
kåren blev sugna på en riktig räkmacka så vi 
tog även en tur även till Värmskog. Då passade 
vi på att köra de hojar som inte gått på länge, för 
att se om de fungerade som de skulle. Den turen 
hade vi en hoj som också var törstig så det fick 
vi se till att fixa. Det är bra för 258:an att få röra 
på sig med jämna mellanrum för då går de helt 
enkelt bättre! 
 När våra killar kom tillbaka från 
GkMc-kursen och var helsugna på att få köra 
lite hoj, så det blev en grustur på 10 mil. Mikael 
är verkligen en fena på att hitta bra vägar att 
köra på. När vi kom tillbaka till kåren så såg vi 
över hojarna, tände grillen och fixade kaffe. Det 
blev ett trevligt avslut på en kul dag. Under hela 
året har vi provkört och mekat med hojarna 
efter bästa förmåga. Vi väntar dock på lite 
reservdelar som vi måste ha till tre av våra hojar. 
Det vi har kvar i vår planering är en trivselkväll 
på kåren då vi ska steka kolbulle, dricka glögg, 
äta pepparkaka och titta på nån bra mc-film.  
 Detta var lite från oss i Värmland och nu 
hoppas vi att Coronan far åt fanders så vi kan 
göra mycket mer, för idéer finns det gott om. 

Text: Mariette Eriksson.  
Foto: Mariette Eriksson och Louise Larsson 

Foton vänster spalt:
Överst: Fredrik, Göran, Cornelia och  
Tomas fixar kolbullar.
Mitten: Janne och Torbjörn mekar 
Underst: Paparazzin Mariette

Foton höger spalt:
Överst: Historiestund i Borgvik där Dick berätta-
de lite historia för Cecilia, Tomas, Dick, Cornelia, 
Göran, Louise, Fredrik.
Bild 2: Tomas och Micke på Arnäs udde  
Bild 3: Axel skruvar hoj
Bild 4: Tomas kartlägger rutt

FMCK Värmland  
– i Coronas spår...
Vi var några på Värmlandskåren 
som började ledsna på allt ställdes 
in, handlade om Corona och var 
tabu. Vad kan, fick och tordes vi 
göra för att hålla livsglädjen uppe i 
dessa tider? 

FMCK VÄRMLAND
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Några av oss deltog även i 20-års jubiléet av 
Västmanland Runt som är ett veteranenduro i 
Surahammar. Ett trevligt och riktigt kul arrang-
emang som vi hoppas kommer köras i flera år 
framöver. Dit är alla FMCKare välkomna på t 
ex en 258a!  
 Vi har även under året utökat kåren med 
fler medlemmar, jätteroligt att det är stort 
intresse! 
 

Ta väl hand om er! 
God Jul och Gott nytt år

Önskar, FMCK Västerås 
Text: Linda Henriksson. Foto: Per-Erik  

Henriksson och Linda Henriksson

FMCK VÄSTERÅS 

Året 2020 med  
FMCK Västerås
Vår korta summering av det speciella året som gått innehåller trots allt en 
hel del mc-körning. Vi lyckades få till ett antal körträningar, endurokörning 
i Enköping på bana och mörkerorientering runt om i Västmanland. Under 
sensommaren hade vi en besiktningskväll med obligatorisk korvgrillning, 
och efter lite skruvande blev samtliga cyklar godkända.

Fortsättning på nästa sida
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Tävlingen genomfördes med 3 stycken specialsträckor runt om Vetlan-
da. Det var transportsträckor på cykelvägar, där fanns det en del som 
hade ork att gasa på lite extra och då gärna köra på bakhjulet också. 
Transportsträckan är väl mer tänkt som att det är där man kan ta igen 
sig lite och ”vila”, kanske rent av dricka lite också och fylla på lite vätska, 
så man istället kan gasa där man ska gasa, eller?! 
 Vi har i FMCK många bra ungdomar som kör väldigt bra och 

även hamnar på prispallar. Under den här deltävlingen så tycker jag att 
FMCK var mycket bra representerade på pallen i de olika klasserna. 
Som till exempel i klassen USM D2, där var det 6 förare och 5 av dem 
var från olika FMCK kårer, och både 1:a och 2:a platsen knep FMCK 
Skövde! 
 Det är oerhört roligt att se ungdomar köra enduro, de har så mycket 
driv i sig och blicken de har när de kör går inte av för hackor! Fram-

Lördagen den 12 september genomförde Solshesters 
MCK i Vetlanda den fjärde deltävlingen av USM. 

USM
Deltävling nr 4 av 5

UNGDOMS SM 
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för allt är det roligt att se att de utvecklar sig 
mellan träningarna och tävlingarna. Vi ska 
verkligen vara stolta över att vi har så många 
härliga ungdomar som kör enduro för FMCK. 
 
Ett stort grattis till er som den här dagen 
hamnade på prispallen och ett varmt lycka till 
vid nästa och den sista deltävlingen i USM som 
genomförs i Tidaholm i oktober. 

Text och foto: Camilla Blomdahl
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Frivilliga Motorcykelkårens huvuduppgifter är att rekrytera, utbilda och avtalsplacera 

motorcykelordonnanser i totalförsvarets organisation. Den gröna tråden för medlem-

marna är förutom ett grundmurat MC-intresse framförallt viljan att bidra och göra skillnad. 

Häng med MC-Folket under ett besök hos FMCK BohusDal.

56  

 TEX T ANNIKA NILSSON     BILD ANNIKA NILSSON SAMT PRIVATA

I över 90 år har FMCK varit en viktig re-

surs i samhällets beredskap och det är 

den enda av totalförsvarets avtalsorgani-

sationer som utbildar MC-ordonnanser för att 

bland annat bistå vid krissituationer. 

Men, ständigt upptäcks nya områden där 

MC-ordonnansen gör stor nytta och värdefull 

insats för civilsamhället, vid intensiva snöo-

väder, översvämningar, skogsbränder och 

stormar. 
Med kunskap, erfarenhet och tillgänglig-

het står FMCK alltid redo att rycka ut på sina 

gröna MC258 av märket Husqvarna. 

Så, vad krävs då av en MC-ordonnans i 

FMCK:s tjänst undrade MC-Folket.

Det korta svaret är: smidighet, snabbhet 

och förmågan att ta sig fram oavsett väder 

och väglag. Dygnet runt och året om.  

För att få en mer ingående bild av verk-

samheten åkte vi till FMCK BohusDal i ut-

kanten av Uddevalla en solig lördag i slutet 

av augusti.
Kåren i Uddevalla startade 1999 och är 

en av 37 Frivilliga Motorcykelkårer i landet. 

-Här är kungens hojar, säger kårchef 

Kjell Birnbach där han står och välkomnar 

oss in i lokalen. 

I två prydliga led står 24 exemplar av 

MC258 uppställda. Alla med militärt förar-

bevis har sin egen motorcykel och med den 

följer ansvar för att hojen är driftsäker, väl-

vårdad och startklar. A och O är att vara redo 

för uppdrag.

Kjell Birnbach har varit medlem i 20 år, 

suttit i styrelsen sedan 2009 och är gruppbe-

fäl i Hemvärnet. En eldsjäl som brinner för att 

alla jobbar för samma sak, att göra en frivillig 

insats som gör skillnad.   

Idag är man 80 medlemmar från Udde-

valla och närområdet, Lysekil, Trollhättan, 

Vänersborg, Sollebrunn och Åmål. 

Medlemmar utbildade till MC-ordonnans 

skriver på ett avtal för åtta tjänstgöringsda-

gar per år och tecknar även ett frivilligavtal 

med Hemvärnet vilket innebär att man är 

placerad i någon del av det lokala Hemvärnets 

förband och deltar i olika befattningsuppdrag. 

Uppdragen kan handla om att allt från 

att dirigera trafik, bistå vid event, hjälpa till 

med efterbevakning vid en brand och efter-

sök av försvunna personer.

-Det skrivs ett utbildningskontrakt och 

man genomför grundförmågekurs på 20 

timmar lokalt hos sin kår innan man åker 
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på grundkurs 1. Förutom förbandsövningar 
med ordonnanstjänst inkluderar det också 
sjukvårdstjänst, vapentjänst och annan för-
svarsutbildning, säger Kjell Birnbach. 

EFTERSÖK
Ett av de absolut viktigaste uppdragen som 
ordonnanser kan få i fredstid är att assiste-
ra vid eftersök och skallgång av försvunna 
personer. Polis och räddningstjänst kallar in 
FMCK via Försvarsmakten vid olika kriser. 

-Vi blir kallade när insatschefen bedömer 
att vi kan vara till nytta och bidra. Vi brukar 
vara med och hjälpa till vid fyra till fem efter-
sök per år, säger Kjell Birnbach.

En viktig uppgift är att genomföra led-
stångssök vilket innebär att söka av geogra-
fiskt lättframkomliga avgränsningslinjer som 
till exempel vägar, stigar, kraftledningsgator, 
ängskanter och andra tydliga ledstänger. 

Ledstängerna avgränsar områden som 
genomsöks med exempelvis hund eller orien-
terare. MC-ordonnanser kan även användas 
som vägvisare eller för att snabbt transpor-
tera lättare utrustning till ett svårtillgängligt 
område. Fördelen är att det går fort och att 
en MC inte lämnar några doftspår som stör 
sökhundarna.

Den extra utrustning som används vid 
eftersök står alltid färdigpackad för att man 
snabbt ska kunna vara på plats vid en ut-
ryckning.

ETT LÄTTKÖRT KRAFTPAKET
MC258 är ett lättkört kraftpaket på 130 kilo. 
Det enligt Kjell Birnbach och kårkamraterna 
Per Junfors och Martin Svensson som nu har 
slagit sig ner vid fikabordet. 

-Det finns medlemmar som kört Novem-
berkåsan och Gotland Grand National på den 
gröna hojen och många tävlar i militärklassen 
MC258 i Ränneslättsloppet och Stångebrosla-
get, säger Per Junfors.

Allt är original på veteranhojarna från 
tillverkningsåren 1979-80, förutom elsyste-
met, och det är försvaret som står för reserv-
delar och drivmedel.

När det råder brist på någon reservdel 
råder det ingen brist på uppfinningsrikedo-
men. Ett exempel är det svarta plastskyddet 
vid handtaget på en av hojarna, skyddet är 
inhandlat på Biltema. 

På träning och under uppdrag kör man 
alltid i par av säkerhetsskäl och väljer spår 
som maxar framkomligheten i kombination 
med att hushålla med den egna energin. 

-Det är viktigt att vi tar oss fram så smi-
digt som möjligt, sparar på krafterna så att vi 
orkar hjälpa till på plats när vi kommer fram, 
säger Kjell Birnbach.  

-Jag har stor hjälp av min bakgrund 
inom orientering. Karta och kompass är våra 
hjälpmedel och det är en stor fördel att snabbt 
kunna läsa av området och terrängen, säger 
Per Junfors. 

Alla MC-ordonnanser kan plocka isär 
sin hoj, byta däck i snöstorm och bogsera 
varandra om situationen kräver. Mellan 
uppdragen håller man igång genom träning, 
bland annat på teknikspåret utanför kårhu-
set, på en speciell terrängbana samt ute i 
skog och mark. 

-Det är bra att vi ofta är ute i olika om-
råden och kör i terrängen så att vi lär oss nya 
stigar. Det gör oss väl förberedda inför upp-
dragen, säger Kjell Birnbach. 

MER ÄN BARA KÖRA HOJ
Kårens kassör Martin Svensson gick med i 
FMCK BohusDal för fyra år sedan. Det som 
inledningsvis lockade var den gröna hojen 
och terrängkörning. Men, ganska snabbt upp-
täckte Martin att det fanns mer inom kåren 
som gav motivation.

-Nu känns det som att Hemvärnet är en 
bonus, det är roligt att vara med och bidra 
som frivillig.

För Per Junfors var det en gammal 
barndomsdröm som väcktes till liv under 
eventet Backamo, en årlig tvådagarsträff 
med utställning av gamla motocross och 
enduromotorcyklar.

-När jag såg de gröna veteranhojarna 
kom jag ihåg att jag som barn drömde om att 
köra militärmotorcykel. Idag är det kamra-
tandan inom kåren som är den största behåll-
ningen, alla jobbar för samma sak och det är 
motiverande, säger Per Junfors som har en 
militärbakgrund med två FN-tjänstgörnings-
uppdrag. 

FMCK visar gärna upp sig för allmänhe-
ten, som på torget i Uddevalla där både stora 
och små får möjlighet att titta närmare på 
hojarna och bekanta sig med verksamheten. 

När SVT ifjol visade programmet Ned-
släckt land där en grupp under tio dagar fick 

När jag såg de gröna veteranhojarna kom jag ihåg att 
jag som barn drömde om att köra militärmotorcykel

Rätt klädd för tuffa utmaningar på den gröna hojen 
är A och O för en MC-ordonnans. 

Per Junsfors, Kjell Birnbach och Martin Svensson startar lördag förmiddag med att göra sina gröna hojar 
startklara inför ett terrängpass.

Med ett snöre kommer man långt. Att bogsera 
varandra när hojen strejkar är inga problem. 

Saxat ur 
MC-Folket
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på grundkurs 1. Förutom förbandsövningar 
med ordonnanstjänst inkluderar det också 
sjukvårdstjänst, vapentjänst och annan för-
svarsutbildning, säger Kjell Birnbach. 

EFTERSÖK
Ett av de absolut viktigaste uppdragen som 
ordonnanser kan få i fredstid är att assiste-
ra vid eftersök och skallgång av försvunna 
personer. Polis och räddningstjänst kallar in 
FMCK via Försvarsmakten vid olika kriser. 

-Vi blir kallade när insatschefen bedömer 
att vi kan vara till nytta och bidra. Vi brukar 
vara med och hjälpa till vid fyra till fem efter-
sök per år, säger Kjell Birnbach.

En viktig uppgift är att genomföra led-
stångssök vilket innebär att söka av geogra-
fiskt lättframkomliga avgränsningslinjer som 
till exempel vägar, stigar, kraftledningsgator, 
ängskanter och andra tydliga ledstänger. 

Ledstängerna avgränsar områden som 
genomsöks med exempelvis hund eller orien-
terare. MC-ordonnanser kan även användas 
som vägvisare eller för att snabbt transpor-
tera lättare utrustning till ett svårtillgängligt 
område. Fördelen är att det går fort och att 
en MC inte lämnar några doftspår som stör 
sökhundarna.

Den extra utrustning som används vid 
eftersök står alltid färdigpackad för att man 
snabbt ska kunna vara på plats vid en ut-
ryckning.

ETT LÄTTKÖRT KRAFTPAKET
MC258 är ett lättkört kraftpaket på 130 kilo. 
Det enligt Kjell Birnbach och kårkamraterna 
Per Junfors och Martin Svensson som nu har 
slagit sig ner vid fikabordet. 

-Det finns medlemmar som kört Novem-
berkåsan och Gotland Grand National på den 
gröna hojen och många tävlar i militärklassen 
MC258 i Ränneslättsloppet och Stångebrosla-
get, säger Per Junfors.

Allt är original på veteranhojarna från 
tillverkningsåren 1979-80, förutom elsyste-
met, och det är försvaret som står för reserv-
delar och drivmedel.

När det råder brist på någon reservdel 
råder det ingen brist på uppfinningsrikedo-
men. Ett exempel är det svarta plastskyddet 
vid handtaget på en av hojarna, skyddet är 
inhandlat på Biltema. 

På träning och under uppdrag kör man 
alltid i par av säkerhetsskäl och väljer spår 
som maxar framkomligheten i kombination 
med att hushålla med den egna energin. 

-Det är viktigt att vi tar oss fram så smi-
digt som möjligt, sparar på krafterna så att vi 
orkar hjälpa till på plats när vi kommer fram, 
säger Kjell Birnbach.  

-Jag har stor hjälp av min bakgrund 
inom orientering. Karta och kompass är våra 
hjälpmedel och det är en stor fördel att snabbt 
kunna läsa av området och terrängen, säger 
Per Junfors. 

Alla MC-ordonnanser kan plocka isär 
sin hoj, byta däck i snöstorm och bogsera 
varandra om situationen kräver. Mellan 
uppdragen håller man igång genom träning, 
bland annat på teknikspåret utanför kårhu-
set, på en speciell terrängbana samt ute i 
skog och mark. 

-Det är bra att vi ofta är ute i olika om-
råden och kör i terrängen så att vi lär oss nya 
stigar. Det gör oss väl förberedda inför upp-
dragen, säger Kjell Birnbach. 

MER ÄN BARA KÖRA HOJ
Kårens kassör Martin Svensson gick med i 
FMCK BohusDal för fyra år sedan. Det som 
inledningsvis lockade var den gröna hojen 
och terrängkörning. Men, ganska snabbt upp-
täckte Martin att det fanns mer inom kåren 
som gav motivation.

-Nu känns det som att Hemvärnet är en 
bonus, det är roligt att vara med och bidra 
som frivillig.

För Per Junfors var det en gammal 
barndomsdröm som väcktes till liv under 
eventet Backamo, en årlig tvådagarsträff 
med utställning av gamla motocross och 
enduromotorcyklar.

-När jag såg de gröna veteranhojarna 
kom jag ihåg att jag som barn drömde om att 
köra militärmotorcykel. Idag är det kamra-
tandan inom kåren som är den största behåll-
ningen, alla jobbar för samma sak och det är 
motiverande, säger Per Junfors som har en 
militärbakgrund med två FN-tjänstgörnings-
uppdrag. 

FMCK visar gärna upp sig för allmänhe-
ten, som på torget i Uddevalla där både stora 
och små får möjlighet att titta närmare på 
hojarna och bekanta sig med verksamheten. 

När SVT ifjol visade programmet Ned-
släckt land där en grupp under tio dagar fick 

När jag såg de gröna veteranhojarna kom jag ihåg att 
jag som barn drömde om att köra militärmotorcykel

Rätt klädd för tuffa utmaningar på den gröna hojen 
är A och O för en MC-ordonnans. 

Per Junsfors, Kjell Birnbach och Martin Svensson startar lördag förmiddag med att göra sina gröna hojar 
startklara inför ett terrängpass.

Med ett snöre kommer man långt. Att bogsera 
varandra när hojen strejkar är inga problem. 

leva i en stuga utan el och matva-
ror så var det FMCK som mötte 
upp gruppen och lotsade hem 
deltagarna.

-Vi är inte beroende av el 
utan klarar oss om vi har driv-
medel, sedan kör vi, säger Per 
Junfors som ser en ökad med-
vetenhet bland allmänheten över 
hur sårbara våra samhällen är.

Kjell Birnbach håller med.
-Om vi ser framåt kommer behovet av 

det arbete vi gör att öka. Försvarsmakten 
kommer att använda oss allt mer, det känns 
som att nu vet Försvarsmakten vad de ska 
använda oss till.

MÅNGA UTBILDNINGSSPÅR
Många kårer runt om i landet håller kurser för 
ungdomar i moped och MC-körning samt har 
civila endurosektioner. För fyra år sedan an-
slöt sig Trestads Enduro till FMCK BohusDal.

Därtill har medlemmar tillgång till ett 
antal arrangemang anordnade av riksorga-

nisationen så som trafiksäkerhets-
utbildning och styrelseledamot-

utbildning.
Under hösten kommer 

man att dra igång utbild-
ningskurser efter en vår och 
sommar där den verksam-

heten legat nere på grund av 
Covid-19. 

En tjej är anmäld och man 
hoppas på att fler lockas till kåren 

framöver genom att allt fler tjejer idag gör 
värnplikten. 

För medlemmar som inte vill bli MC- 
ordonnanser finns möjlighet att vidareut-
veckla sina MC-kunskaper genom att delta i 
lokala utbildningar samt göra en insats via 
Frivilliga Resursgruppen. FRG anlitar med-
lemmar från frivilligorganisationer där de 
som vill kan stötta samhället i kris, utan att 
behöva gå den gröna vägen.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. 

Ett talspråk som väl speglar den Frivil-
liga Motorcykelkåren i Sverige. 

Ovan vänster: Efter en träning eller ett uppdrag ägnas två timmar efteråt att ställa iordning hojen i toppskick. Ovan mitten: När FMCH BohusDal är ute och 
visar upp sig lockas både stora och små nyfikna som är intresserade av de gröna hojarna och verksamheten. Ovan höger: Att vara med i FMCK handlar inte 
bara om att köra hoj i terräng, det gäller att kunna skruva, fixa och laga sin motorcykel under alla förhållanden.
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Redo för uppdrag/träning. Varje ordonnans har sin egen motorcykel som man ansvarar för, att meka, 
vårda och underhålla. 

Kamratandan är en stor del av behållningen av att 
ställa upp frivilligt många timmar, året om.

Den motorcykel som svenska Försvarsmak-
ten använder är tillverkad av Husqvarna. En 
automatväxlad MC för körning i terräng och 
landsväg, specialtillverkad för svenska arméns 
behov och används av motorcykelordon-
nanser. Klassad som tung motorcykel med 
begränsning, klass A2, och avsedd för förare 
och en passagerare. 

Tillverkade: 1979-1980.
Antal tillverkade: 3 000 varav 1 000 har av-
vecklats och 2 000 överförts till FMCK.
Längd: 2 22 m.
Bredd: 0,86 m.
Höjd: 1,20 m.
Axelavstånd: 1,46 m.
Frigångshöjd: 0,2 m.
Markfrigång: 0,2 m.
Max vadningsdjup: 0,4 m.
Tjänstevikt: 130 kg.
Maxlast: 200 kg.
Totalvikt: 330 kg.
Motor: Husqvarna 1 cylindrig 250 cm³ 2-takt; 
15 kW.
Vridmoment på vevaxel: Max 26 Nm.
Broms: Mekaniska trumbromsar. 
Bränsletank: 16,6 liter.
Växellåda: Fyra växlar automatiskt.

Källa:  
Text: Annika Nilsson, MC-Folket nr. 8/2020 

Bild: Annika Nilsson MC-Folket och Kjell Birnbach FMCK BohusDal

MC-FOLKET
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Så fredag vecka 42 hade vi inryck för att få ut våra Mc 810 och få en ge-
nomgång av dessa utav kursC Fanjunkare Joakim Breman samt Förvalta-
re Fredrik Holmgren. Det blev en kort genomgång på det tekniska innan 
vi rullade ut och tog en sväng till körplan för lite grundläggande körning, 
innan vi tog oss till området där vi skulle köra låg- & högfartsprov samt 70 
och 90 km/h bromsprov. 
 
Under lördag-söndag hade vi egenträning för att bekanta oss med BMWn, 
innan vi på måndagen fick varsin ”elev” som var anställda vid Skövde 
Garnison och skulle ha förarbevis MC. Så det blev lite körpass med dem 
innan det blev uppkörning på eftermiddagen med 3 godkända prov. 

MC-KURS TRÄNGR

MC-instruktör  
i Försvarsmakten 2020
Då förfrågan kom ifrån mitt ”hemmaförband” TrängR om jag kunde tänka mig och jobba på årets MC-kurs för årets 
värnpliktiga och anställda K-soldater, behövde jag inte fundera länge. Jag ställde även frågan om att jobba på 
TrängR till två goda kamrater Janne P Norrköping och Kent D Strängnäs, som jag jobbat med i många år på FMCKs 
kurser, om de ville komma och jobba.

På tisdagen stod vi då inför kommande trupp, som var 13 värnpliktiga 
och 3 K-soldater. Här tog Jörgen Evander som är mc/garage-ansvarig på 
TrängR hand om utdelning av mc och presentation av hojen. Senare på 
dagen tog vi ut hojarna och de puttades runt av soldaterna några varv på 
en uppmärkt slinga, först med avstängd motor och sedan med motorn 
igång så de fick en första känsla för gas/koppling. Det övades även uppres-
ning av vält mc, vilket kom väl till pass innan vi började köra. 
 
Onsdagen innehöll lite teknik för soldaterna med Jörgen medan vi byggde 
upp manövergård, som vi började rulla runt på senare under dagen. Med 
tanke på att det fanns de som inte ens kört moped innan de blev tilldelade 
en stor BMW, så gick det bra. Det vältes både här och där då samspelet gas 
och koppling inte alltid funkade. 
 
Sedan rullade de 10 första arbetsdagarna på med körning på låg/högfart 
samt körning stad ytter/inner. Det blev även lite grundläggande terräng-
körning och körning med passagerare. Det var även inlagt en hel del tek-
nikpass under dessa dagar. Sista arbetsdagen blev det mek och packning 
innan vi tog 4 dagar ledigt för att sedan komma åter och ge oss ut på en 
långmarch. 
 
Så kom då dagen då vi skulle på rull med hela kursen. Planen var en ca 56 
mil långmarch där soldaterna var indelade i tvåmannapatruller med en 
medföljande instruktör/biträde i varje patrull. 
 Till detta så fick vi förstärkning av Magnus Andreasson Skövde som 
följde ett gäng, biträdena följde varsin patrull som kört upp för förarbevis. 
Turen gick upp igenom Tivedesskogen vidare till Bergs slussar, Söderkö-
ping, Norrköping och Hjortkvarn där mörkret tagit vid och orienteringen 
blev lite jobbigare, för att sedan ta oss tillbaka till Askersund, igenom 
Tivedesskogen och hem till Skövde igen under sena kvällen. 
 Sedan rullade det på med manöverprov och uppkörningar. De som 
var klara skickade vi ut på en variant av stjärnorientering för att hålla 
dessa på rull och för att bekanta sig med Skövdes in & utfarter och delar av 
Skaraborg. Det hölls även kompletterande terräng & passagerarkörning.  
 Därefter kom det en lång dag till med orienteringen där soldaterna 
skickades åt spridda håll en och en för att lära sig köra efter karta. De fick 
tid och plats för utspisning av lunch för att sedan fortsätta där de avbröt för 
lunch. Ny tid och plats för middag där de möttes av en go varm brasa samt 
varm mat och en kort genomgång av dagen hittills. Vi fortsatte nästa dag 
med att Fj Breman hade en genomgång av reglerna för avskärmad/släckt 
belysning, vilket de skrivit prov på tidigare. Sedan körde vi gemensamt 
bort till ”FÖS banan” som är en avbommad slinga med en lång bred 
asfaltsraka som övergår i en kurvig grusslinga, som leder tillbaka till as-
faltsrakan. Där monterades det lightsticks på 4 hojar, en grön fram på ena 
gaffelbenet samt en röd bak på pakethållaren. Mc 810 har i dagsläget ingen 
avskärmad belysning, så det blev körning med släckt belysning direkt. Se-
dan skickade vi ut några instruktörer på slingan, innan vi släppte iväg de 4 

Kollektiv körutbildning.

Långmarch Magnus, Janne, Kent, Johan.
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första med rejält avstånd. Detta moment gick riktigt bra och alla kom hem 
hela, dock inte rena då Fj Breman tog en liten ”joyride” på vägen tillbaka 
till mc-garaget. 
 Sista dagen med körning blev en blandning av det vi gjort, med en 
liten stegring av svårighetsgrad, innan det blev tvätt som följdes av två 
dagar med vård och återställning. 
 
Vi – jag Johan Josefsson FMCK Skövde, Jan Petersson FMCK Norrkö-
ping och Kent Dahlberg FMCK Strängnäs, vill framföra vårt tack till 
TrängR Skövde samt kursC Breman, Jörgen E och biträde Gustav W 
samt vår mentor Fredrik Holmgren, för förtroendet att vi fick tjänstgöra 
med er.

Foto: J. Josefsson, J. Breman och J. Petersson

Janne, Johan, Kent.

FÖS-banan.

Manövergård.

Kursledning Janne  och Disco, Kent, Johan, Jörgen, Jocke, Gustav.



Vi startade med en fika och lite ordnings-
regler, därefter bars det in trasiga motorer 
med mera från våra bilar. Bänkarna fylldes 
med ”skrot” som vi med hjälp av Herr 
Asplund skulle återuppväcka till nyskick, 
Vi värmde blockhalvor, pressade lager, 
svarvade trummor, etcetera. Allt under öve-
rinseende av Herr Asplund som med jämna 
mellanrum gjorde halt och förevisade olika 
moment. 
 De nya lokalerna är kanon, stora 
ytor och det mesta man behöver för en 
totalrenovering av MC 258 finns där. I vår 
utvärdering önskades en karuselltvätt, 
bättre utsug i svetsrummet samt en större 
svarv. Drömmen vore om det även fanns en 
förläggning på den stora tomten. 
 Herr Nordbäck fixade smarrig lunch 
och middag, och vår nya kanslichef Glenn 
såg till att kylskåpet och kakburken var 
välfyllda. Smaskens. 
 Söndagen avslutades med städning, 
utvärdering och lunch, därefter lastades 
”nya” motorer tillbaka in i våra bilar, hem 
till respektive kår. 
 Totalt helrenoverade vi cirka 10 moto-
rer samt renoverad även några huvudaxlar 
och transmissionskåpor. 
 
Tack för 4 intressanta och lärorika dagar 
i Skultorp! Gå denna kurs om du får 
möjlighet!

Text och foto: Peter Rydström,  
FMCK Stockholm

FK-TEKNIKERKURS

FK-tekniker Skultorp  
29 okt – 1 nov 2020
4 dagar med fördjupning i vår kära 2-taktsmotor, hur kan man bättre spendera en långhelg? Asplund hade utlo-
vat djupdykning i växellåda och vevparti, med kolv och cylinder. Alla 7 deltagare från olika delar av Sverige plus 
FMCK-teknikern Tomas på FMCK-kansliet med vakthunden King, samlades torsdag morgon på nya fina Rikskans-
liet i Skultorp, strax utan för Skövde.
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MC-teknikerkurser  
2020

”De nya lokalerna är kanon,  
stora ytor och det mesta man  

behöver för en totalrenovering  
av MC 258 finns där”



MC-TEKNIKERKURS 1

MC-teknikerkurs  
10 – 17 oktober 2020

Våra eminenta  
tekniker- 
instruktörer

Från vänster stående; Erik Johnsson, Mattias Boman, 
Christian Palerby, Magnus Nordbäck

Knästående från vänster; Oscar Eklund, Andreas 
Söderen, Carola Östlund, Sven-Erik Asplund.
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Instruktör Magnus Nordbäck.Hedersledamot Sven-Erik Asplund.
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MC-TEKNIKERKURS 2

Taktpinnen hölls i av vår egen Professor alias S-E 
Asplund samt Magnus Nordbäck. Det plockades 
ner motorer och lådor på löpandeband, som sedan 
granskades av tekniker och instruktörer. Motorer 
med stort behov av renovering hittades och gjordes i 
ordning till näst intill nyskick. 
 Det glada gänget producerade 12 stycken färdiga 

258a-motorer som kommer att med glädje bidra till 
vår verksamhet framöver. 
 Från mig i verkstan så var detta mycket uppskat-
tat och jag hoppas på fler kurser av detta slag. Även 
teknikerkursen som pågick veckan innan var oerhört 
lyckad – än en gång!

Tomas Aronsson, MC-tekniker FMCK

Motorer i nyskick!
Vecka 44 var det äntligen dags för den efterlängtade Repetitionskursen gällande 
motor och växellåda. Detta trevliga event genomfördes vid FMCKs Kansli & 
Centralverkstad i Skulltorp/Skövde.
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Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet finns i hela landet och 
riktar sig till dig mellan 15–20 år. De erbjuder kunskap, gemen-
skap och utmaningar inom både försvar och krisberedskap. 
Alla brukar ha det toppenkul och få många nya vänner på deras 
kurser.  
 
Testa deras prova-på-kurser där det varken krävs förkunskaper eller 
medlemskap,  till exempel: Military Camp, Ungdomskurs – tema 
armé, Ungdomskurs – tema luftvärn, Ungdomskurs – tema teknik. 
 
Här kan du läsa mer om det, eller scanna koden:  
https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom 
 
För att delta i deras andra olika ungdomsverksamheter måste du 
sedan vara medlem i FMCK eller i annan Hemvärnsorganisation. 

Försvarsutbildarnas 
ungdomsverksamhet

UNGDOM

Nu har det kommit 3 stycken 
splitternya växelmoppar till kansliet 
och centralförrådet i Skultorp/
Skövde. De står nu där och blänker 
och inväntar kommande körningar 
ute på central ungdomskurs. 

Nya 
mopeder 
på FMCK-
kansliet

UNGDOMSKURSER 
2021 Moped- & A1-kort

Anmälan görs via din närmaste 
FMCK-kår. All info om kurserna 
hittar du på www.fmck.se/ungdom  
 
Observera att kursplatserna 
tillsätts efter anmälningsdatum 
och fullständigt ifyllda 
ansökningshandlingar, så  
kontakta din kår så snabbt du kan. 

Kursnamn Kursdatum Sista anm.dag Kursplats

UK 3   3 – 17 juli 30 april Skövde

UK 1 17 – 23 juli 14 maj Kråk

UK 2 31 juli – 6 augusti 28 maj Kråk
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36  »MC VETERANEN 3/2020«

håll, mycket underhåll. Modellen säljs 
som ren motocross och enduro.

Efter 360 kommer 390 år 1978 och 
420 runt 1980. Dessa är ett annat vapen 

i skogen än vad militärerna hade tänkt. 
Ska du vinna är det en kanon när de an-
dra har ärtbössor. I alla fall om du inte 
hör till den yttersta eliten, för de klarar 

sig bra ändå. Det är vissa saker som ska 
göras när det körs motorcykel. I skogen 
är det ännu fler saker att fundera på som 
att välja rätt spår, inte köra in i träd el-
ler hitta grepp med däcken på halt un-
derlag och så vidare. Om då föraren kan 
eliminera bort ett flertal moment som att 
koppla, växla, inte få tjuvstopp, använda 
benen fritt (Hansson hade bromspedal 
på båda sidorna) plus att det finns en via 
konstruktionen inbyggd traction control. 
Växellådan fungerar så att bakhjulets 
fart bestämmer vilken växel som är i 
och vid hjulspinn växlar den upp, hju-
let greppar då igen. Detta gör en ganska 
medioker förare snabbare och en riktigt 
bra kusk ännu bättre. Lägg därtill den 
inbillade slöheten i maskinen som lu-
rar dig att tro att det inte alls går fort, 
kraften är inte direkt utan mitt i allt går 
det fort fast det inte var något som du 
la märke till. Ingen annan modell vinner 
fler endurotävlingar under dessa år, bara 
de håller in i mål blir resultatet bra för 
det mesta.
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1981 gick en kund in hos Husqvarnahandlaren Folke 

Berggren på Generalsgatan i Norrköping och köpte en 

420 Automat som levererades hem till honom.

Husqvarna 
420 Automat 1981

Enligt vad som har berättats 

så provades denna Husqvarna 

hemma på gatan där han bodde. 

Körde den fram och tillbaka, klev 

av och bestämde sig för att det 

var första och sista gången som 

han skulle köra detta monster till 

motorcykel. Därefter förblev den 

ostartad.

Om det stämmer eller inte kan egentli-

gen kvitta då det är en bra historia, själv 

tvivlar jag.
Vi kan ta det lite från början, detta 

med Husqvarnas automater. Historien 

är en sån som ofta har skrivits så jag 

tar det i stora drag och hoppas det blir 

rätt. Efter att ha använt olika Jawor och 

Husqvarnor önskade sig den svenska 

krigsmakten en ny, mer anpassad mo-

torcykel som skulle uppfylla ett antal 

krav. Mycket gällde saker som service-

intervaller, skidor, reservdelar, krav på 

att den skulle kunna läggas ner utan att 

stanna, enkel att köra etc. Just det sis-

ta är det som blev den svåra nöten att 

knäcka då automatisk växellåda fanns i 

kravspecifikationen. 1973 presenterade 

Hägglund & Söner AB den uppseende-

väckande XM72 med rembaserad va-

riomatic som idag är det koncept som 

används i var och varannan scooter. Mo-

nark MCB kom med en mer vanlig mo-

torcykel, även den med rem. Husqvarna 

presenterade en variant med oljebaserad 

automatlåda. Tester startades och stora 

kontrakt stod på spel, Monark drog sig 

snabbt ur och Husqvarnas så kallade Ol-

jemoppe var allt annat än duglig. Hägg-

lundaren var riktigt bra, men remmarna 

i transmissionen höll inte. Vem vann då 

detta kontrakt på tusentals motorcyklar 

till svenska armén? Egentligen kan man 

säga, likt Lars Ekborg om kärringarna 

hemma i byn: ”Ingen vann” även om 

Hägglunds cykel faktiskt gjorde det då 

den var klart bäst, förutom det lilla pro-

blemet att den inte höll. Husqvarna hade 

redan då hittat på nya grejor och firman 

från Örnsköldsvik fick trösta sig med ett 

jättekontrakt på stridsvagnar istället. 

Hasse Hansson vinner Novemberkå-

san 1974 med en civil prototyp som har 

4 växlar. Detta sker med hjälp av centri-
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fugalvikter och envägslager; tänker inte 

försöka förklara hur detta fungerar, men 

smart är det. Hansson upprepar med nya 

kåsasegrar 1975 och -76. Ingemar Öster-

berg åkte troligen även han utan växel-

spak -78 när han vinner Novemberkåsan 

efter många års slit. Bättre test än så är 

svår att hitta och Husqvarna kunde pro-

ducera 20 stycken modell 258 år 1977 

som testas och godkänns. Tre år senare 

börjar slutleveransen av modell 258 till-

verkas. Många av de 3 300 exemplaren 

som ska ha tillverkats används för öv-

rigt fortfarande inom armén, FMCK och 

hemvärnet.
1976 börjar den civila 360 AE med 

grön tank produceras. Den är snabb och 

enkel att köra med, men kräver under-

Saxat ur 
MC Veteranen
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håll, mycket underhåll. Modellen säljs 
som ren motocross och enduro.

Efter 360 kommer 390 år 1978 och 
420 runt 1980. Dessa är ett annat vapen 

i skogen än vad militärerna hade tänkt. 
Ska du vinna är det en kanon när de an-
dra har ärtbössor. I alla fall om du inte 
hör till den yttersta eliten, för de klarar 

sig bra ändå. Det är vissa saker som ska 
göras när det körs motorcykel. I skogen 
är det ännu fler saker att fundera på som 
att välja rätt spår, inte köra in i träd el-
ler hitta grepp med däcken på halt un-
derlag och så vidare. Om då föraren kan 
eliminera bort ett flertal moment som att 
koppla, växla, inte få tjuvstopp, använda 
benen fritt (Hansson hade bromspedal 
på båda sidorna) plus att det finns en via 
konstruktionen inbyggd traction control. 
Växellådan fungerar så att bakhjulets 
fart bestämmer vilken växel som är i 
och vid hjulspinn växlar den upp, hju-
let greppar då igen. Detta gör en ganska 
medioker förare snabbare och en riktigt 
bra kusk ännu bättre. Lägg därtill den 
inbillade slöheten i maskinen som lu-
rar dig att tro att det inte alls går fort, 
kraften är inte direkt utan mitt i allt går 
det fort fast det inte var något som du 
la märke till. Ingen annan modell vinner 
fler endurotävlingar under dessa år, bara 
de håller in i mål blir resultatet bra för 
det mesta.
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Mikko Oikari skriver i Allt om MC 
nummer 6 år 1980 då han testar cross-
modellen av automaten så här: ”Att star-
ta med en 420 AXC är mycket enkelt. 
Man behöver inte tänka på vilken växel 
som skall ligga i eller hur länge kopp-
lingen ska slira. När grinden faller är det 
bara att ge järnet. Ute på startrakan hål-
ler man gasen i botten tills det blir tyst i 
omgivningen. Sedan räknar man till tre, 
och först då är det dags att bromsa. Är 
inte Husqvarnan längst fram i fältet är 
det något fel. Men inte på maskinen.” 
Vackert på något sätt, nästan som om de 
andra som inte hade en automat kunde 
stanna hemma den dagen.

Samma skribent skriver i nummer 3 
år 1981 i ett test av en sån endurocykel 
som syns på bilderna: ”Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att Husqvarna 420 
ACC är marknadens bästa T-maskin” 

Det är lätt att tro i efterhand att Hus-
qvarnas koncept inte var något för ”rik-
tiga” förare utan mer något som de som 
inte kunde växla ville ha. Så trodde jag 

själv exempelvis, men hade fel. Det är 
visserligen roligare att köra med kopp-
ling och växelspak. Ger mer utrymme 
för att leka och tuffa sig men fortare 
går det inte. Jag som är helt novis på 
skogskörning är ganska övertygad om 
att sträckan A till B som är genom en 
skog skulle avverkas fortare på en mili-
tär 258 med 18 hästar än vilken modern 
endurocykel som helst. Detta gäller 
nog inte bara mig utan många som kör 
i skogen.

Husqvarna fortsatte sedan med kon-
ceptet, med 430 och även en full luft-
kyld 500:a med tre växlar 1984 som 
endast fanns det året. Anledningen till 
detta enda år var att 45 hästar var ganska 
många för många för den redan hårt an-
satta växellådan. Slutet på utvecklingen 
blev sedan den vattenkylda 430 som 
även den har tre växlar, men motsägelse-
fullt nog led av värmeproblem. Kylarna 
kletade lätt igen och den extra värmen 
från växellådan överhettade motorn; tror 
inte de manuella varianterna led av detta 

problem. Sen såldes Husqvarna till Ita-
lien och sagan tog slut. 

Just den här hojen som syns på bilder-
na, den som ska ha testats en gång, är en 
1981 420 AE och min tro är att den inte 
har körts alls utan blivit osåld hos Folke 
i Norrköping. Enligt registreringspapper 
togs den in i trafik 1984, men kördes nog 
heller inte då. Kilometermätaren visar 
på 300 meter och instruktionerna innan 
start sitter kvar på tanken. En sak som 
dock är säker är att den är helt korrekt 
i originalskick, eltejpen som håller ka-
blarna är av den rätta sorten, bakdäcket 
med Husqvarna H på nabbarna likaså, 
den lite dassiga lacken var inte bättre än 
så och så vidare. Det har varit en som 
vill köpa den, men problemet är att hans 
superfint renoverade Husqvarnor blir 
lite väl blanka om denna nya oanvända 
korrekta cykel skulle hamna i samling-
en.

Det går att renovera hur fint som helst, 
men original är det bara en gång. 

THOMAS GRANDELL
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fugalvikter och envägslager; tänker inte 

försöka förklara hur detta fungerar, men 

smart är det. Hansson upprepar med nya 

kåsasegrar 1975 och -76. Ingemar Öster-

berg åkte troligen även han utan växel-

spak -78 när han vinner Novemberkåsan 

efter många års slit. Bättre test än så är 

svår att hitta och Husqvarna kunde pro-

ducera 20 stycken modell 258 år 1977 

som testas och godkänns. Tre år senare 

börjar slutleveransen av modell 258 till-

verkas. Många av de 3 300 exemplaren 

som ska ha tillverkats används för öv-

rigt fortfarande inom armén, FMCK och 

hemvärnet.
1976 börjar den civila 360 AE med 

grön tank produceras. Den är snabb och 

enkel att köra med, men kräver under-

Källa: MC Veteranen nr 3/2020
Skribent: Thomas Grandell
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SÖF / SÄRSKILD ÖVNING FÖRBAND

En ovanlig  
SÖF som blev 
ovanligt bra
Efter att ha återhämtat mig 
från besvikelsen att Aurora 
20 blivit inställd och att inte 
ha fått köra MC258 på flera 
evigheter, så såg jag verkligen 
fram emot vår övning på 48:e 
hemvärnsbataljonen i Skåne. 
Men kan det verkligen bli en 
riktig övning då vi skulle öva på 
Berga, som är vår hemmaplan 
och då de flesta skulle sova 
hemma?

Vi ordonnanser tillhör staben och hade 
inryckningstid 07.00, de andra skulle rycka 
in vid olika tider för att kunna följa Coro-
na-restriktionerna. Eftersom alla dessutom 
skulle parkera på Berga, som dessutom 
skulle vara en del av övningsområdet, så var 
det noga uträknat var man skulle parkera, 
lämna ”Corona-friskintyget” och skriva in 
sig. I vanliga fall ordnar vi med vår utrust-
ning och våra motorcyklar och hjälper sedan 
till att packa klart inför avfärd. Så denna 
övning började med väntan. 6 timmars 
väntan är långt även om vi hade tillgång 
till kaffekokaren i vårt garage och hade fått 
rations för 24 timmar.

Efter påslunch-påsen fick vi 5 
ordonnanser som var med på 

övningen i uppdrag att leda 

bilen med övningsledarna till Önnarps 
skjutfält. Vi fick lösa det som vi ville och 
vi gjorde som vi brukar. En kör först och 
övriga håller koll bakåt. Ni vet hur det är, 
antingen för snabbt eller för långsamt eller 
helt stopp och inte så kul att köra i mitten. 
 
På Önnarps skjutfält har vi kört upp en ter-
rängslinga på ca 5 km med allt från lövsly 
och grusväg till stengärden och surhål. Efter 
att ha kört oss riktigt varma så kylde vi ner 
oss med lite skissritning. Att rita en skiss för 
sig själv är lätt men om uppgiften är att en 
ordonnans som aldrig besökt platsen ska 
kunna leda en bandvagn och en terrängbil 
dit och upprätta en sambandsplats, så ställs 
det helt andra krav.  
 På vägen hem provade vi ett annat sätt 
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att leda en kolonn. Vid varje sväng eller där 
det behövdes vägvisning stannade den första 
ordonnansen och visade vägen. Ordonnans 
nummer 2 var då först och körde på till nästa 
vägvisningspunkt. Då sista fordon uppfattat 
vilken riktning som gällde körde ”vägvisaren” 
iväg. Ett bra sätt att jobba som aktiverade alla 
och som även gjorde att det fanns gott om tid 
att läsa in kartan då man stod stilla. Undrar om 
det skulle fungera med en större kolonn än med 
en bil? 
 
Efter lite repetition av elsäkerhet blev alla hem-
förlovade över natten. Skönt på kvällen men 
jobbigt på morgonen. Kändes som att åka på 
övning igen. Några av oss saknade även snacket 
i tältet på kvällen och eldvakten. 
 
På morgonen körde vi igång direkt där uppdra-
get var att enskilt reka olika sambandsplatser. 
För varje plats skulle vi göra en skiss med 
förslag på in- och utfart, placering av högantenn 
samt parkering för en terrängbil och en band-
vagn. Efter varje skiss fick vi respons. Vi kom 
snabbt fram till att norrpil, datum, kattkoordi-

nater och vem som gjort skissen är viktig 
information.  

Kvällen avslutades med en annorlun-
da mörkerorientering för ordonnan-

serna och bandvagnsförarna. Den 
skedde nämligen i det centrala 

Helsingborg. Helt andra hinder än stock och 
sten skulle hanteras. Fotgängare som var lite på 
lyset och cyklister helt utan lyse var det svåraste. 
Många tittade nyfiket och det blev uppmärk-
samhet i sociala medier där man kunde läsa 
om pansarbilar och militärer på motorcyklar i 
olika bostadsområden. Det blev inte så mycket 
terrängkörning, även om många var sugna på 
att prova någon av stadens många och långa 
trappor.  
 
Men var detta bara en kul grej som handlade 
om att väcka uppmärksamhet och visa upp sig? 
Vi är duktiga på att öva i skog och mark, även 
om vi vet att i ett verkligt läge som kommer vi 
att verka mest i stadsmiljö. Så ett tips på fort-
sättningskursen för ordonnanser kunde vara 
terrängkörning i stadsmiljö och lära sig hantera 
trappor och betonghögar? 
 
Dag tre fick vi ta del av de andras skisser på 
sambandsplatser och uppdraget var att vägvisa 
en bandvagn och en terrängbil till rätt plats. 
Mest lärorikt var det att hitta till en plats som 
man inte rekat själv och det var ibland svårt att 
förstå och tolka skissen. Lärdomen blev att det 
är lätt att göra en skiss för sig själv 
men tänk på att göra en skiss 
som någon annan ska förstå på 
en plats de inte tidigare sett.  
 

Repetition är kunskapens moder sägs det. Jag 
kan inte annat än hålla med. Att ta sig till första 
sambandsplatsen och sätta upp utrustningen och 
testa sambandet tog lång tid, var bökigt och det 
blev mycket väntan. Allt eftersom dagen gick 
blev det mer och mer effektivt och alla i grup-
pen hittade sina roller. Att träna på ett moment 
en gång på en övning gör att man får börja om 
nästa gång igen. 
 
Ett stort tack till Rikard Sjöström och Anders 
Bjermo som planerade och höll i övningen för 
oss ordonnanser i 48.e bataljonen. 
 
En annorlunda övning där behållningen vara 
att få genomföra ett moment från början till slut 
och få repetera flera gånger. Nu ser jag fram 
emot nästa övning där jag hoppas att få träna 
terrängkörning i stad.

 

Arne Gunnarsson 
FMCK Helsingborg 
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Det finns massor av missuppfattningar och direkta felaktigheter i vad 
det är som faktiskt gäller när det kommer till terrängkörning. En vanlig 
missuppfattning är att det bara är enduroregistrerade hojar som får köra 
terräng, och att en vägregistrerad MC får det inte. Det här är direkt fel-
aktigt. Det spelar ingen roll vilken typ av mc du kör. Det är förbjudet att 
framföra motordrivet fordon i terräng på barmark oavsett om denna är 
av typen enduro, en off-road eller en sporthoj. Du har alltså inte någon 
särskild rätt att köra i terräng oavsett om din MC är anpassad för detta 
eller inte. Med motordrivet fordon avses bilar, motorcyklar, fyrhjulingar, 

Terrängkörning. 
Vad säger lagen? 
För många av oss är mc-körning ute i skog och mark 
bland de roligaste som finns. Det här brukar oftast 
ske i form av enduroåkning på särskilda banor. Men 
skogen är full av stigar och små skogsvägar som är som 
gjorda för hojåkande. Det är frestande att göra den 
där avstickaren från allmän väg ut i skogen och sprätta 
både grus och lera. Men hur är det egentligen? Var får 
man köra och vad säger lagen?

TERRÄNGKÖRNING

mopeder, snöskotrar, traktorer och andra motorredskap. Oberoende av 
om det är en explosions- eller elmotor.  
 Det är också vanligt att man hänvisar till lokala förordningar eller 
att man har ”pratat med någon” på Naturvårdsverket. Här gör man ofta 
en felaktig tolkning av vad som avses med väg och att man missförstår 
begreppet terräng. Väg och led som används allmänt av motorfordon är 
tillåten att använda. Fordon får enligt Terrängkörningsförordningen § 1 
användas på enskilda utfartsleder eller andra sådana enskilda färdleder i 
terrängen som är avsedda för motorfordonstrafik och inom tomter, järn-
vägs- eller fabriksområden eller andra arbetsplatser, särskilt anordnade 
tävlings- eller övningsområden eller andra liknande områden. 
 Men var går gränsen? När övergår en gammal väg till att bli ter-
räng? Vad innebär begreppet led? Vad är skillnaden mellan en led och 
en väg? En väg kan ju vara mer eller mindre igenvuxen.  När det gäller 
väg så är det dess beskaffenhet det handlar om. Alltså i vilket skick 
vägen är i och hur omgivningen ser ut. Är det igenvuxet och vägen har 
återgått till terräng är det enligt terrängkörningslagen förbjudet att köra 
där. Oavsett om det finns förbudsskyltar eller inte. En gammal körbana, 
anlagd för häst och vagn är inte heller en färdled då den inte är anlagd 

Länkar,  
eller ”fota”  

QR- koderna med 
din mobilkamera, 

så startar din 
webläsare
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Terrängkörningslagen 
https://www.riksdagen.se/sv/
dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/
terrangkorningslag-19751313_ 
sfs-1975-1313

för motordrivna fordon. På samma 
sätt är en skoterled inte tillåten att 
köra på under barmark då den 
enbart är till för terrängskotrar på 
snötäckt mark.  
 
Med terräng avses all naturmark 
utanför vägar, till exempel skogs-
mark, kalfjäll, våtmarker, stränder, 
hedar, parker, åkrar och ängar. Det 
gäller även stigar, vandringsleder, 
motionsspår och leder eller släp-
vägar som skapats i terrängen vid 
till exempel skogsbruk. Det behövs 
inga förbudsskyltar för att förbudet 
mot terrängkörning ska gälla.  
 Det är alltså en hel del att 
tänka på om man vill ge sig ut i 
terrängen och köra. Det är egent-
ligen inte många ställen där man 
får köra, om det inte ska ske på en 
endurobana. Allemansrätten gäller 
inte vid terrängkörning och, om man tolkar terrängkörningslagen i en strikt me-
ning, räcker det heller inte med att ha markägarens tillstånd. Terrängkörningsla-
gen riktar sig till alla som kör i terrängen, även till den som avser att köra på sin 
egen mark. Här finns dock en gråzon som kan vara svår att reda ut. Du får köra i 
terräng om du behöver utföra ett arbete i samband med jordbruk, skogsbruk och 
renskötsel. Men också vid jakt för hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin. 
Vill du köra enduro på egen mark, eller även om du har markägarens tillstånd, 
måste detta ske på en särskild bana som anmälts till kommunen eller att du har fått 
ett undantag från terrängkörningsförbudet från länsstyrelsen. Det förefaller som 
om skillnaden här gäller nöjesåkning eller om man utför ett arbete.  
 
Bryter du mot bestämmelserna kan du dömas till böter eller fängelse. Om det 
uppstår skador kan du bli skadeståndsskyldig gentemot markägaren. 
 Förra året lämnades betänkandet “Hållbar terrängkörning” till regeringen 
(SOU 2019:67) där utredningen gått igenom terrängkörningslagen och eventuella 
ändringar till denna. I direktiven ingick att utreda sådant som buller och miljöpå-
verkan, tillsyn och straffrättslig reglering vid otillåten terrängkörning och förslag 
som syftar till att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i 
terrängen. I det stora hela så gäller terrängkörningslagen fortfarande i sin helhet 
och det är fortsatt ett generellt förbud för MC-körning i terrängen. För snöskoter 
finns det däremot ett antal förslag med ytterligare begränsningar som bland annat 
handlar om att körningen styrs till områden där risken för skador och olägenheter 
är mindre. Huruvida utredningen verkligen har lyckats presentera några bra och 
hållbara förslag för körning i terräng, både på barmark och snötäckt terräng, låter 

jag vara osagt. De allra flesta av oss är ansvarsfulla förare och borde 
kunna ges ett större utrymme i terrängkörningslagen. En viktig 

poäng här är att terrängkörning ser olika ut i olika delar av lan-
det och med vitt skilda möjligheter och problem. sfs-1978-594

T ext: Claes Levinsson, AO 7

Terrängkörningsförordningen 
https://www.riksdagen.se/sv/
dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/
terrangkorningsforordning-1978594_
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Vinnarna i MILITÄRKLASSEN  
GGN – Gotland Grand National 2020 
 
1:a Mattias Eriksson, FMCK Värmland, 5 varv, tid: 3.00.44 
2:a Patric Johansson, FMCK Hudiksvall, 5 varv, tid: 3.20.11 
3:a Stefan Mitkiewicz, Försvarsmaktens Enduroklubb, 5 varv, tid: 3.28.11 
4:a Christoffer Sandell, FMCK Falun (ej med på bild), 5 varv, tid: 3.32.51  
 
Av alla startande i militärklassen var det endast fyra som kom i mål! Det var tydligen vatten någonstans redan under första 
varvet…  
Hälsningar, Patric Johansson, FMCK Hudiksvall 
 
 
 
Reds not: 

Totalklassen GGN 2020 
 
Vinnare i Damklassen: 
1:a Matilda Ahlström FMCK Skövde, 2:a Hanna Berzelius Linköpings MS, 3:a Hedvig Malm Försvarsmaktens Enduroklubb

Vinnare i Herrklassen: 
1:a Mikael Persson Karlskoga Enduroklubb, 2:a Albin Elowson FMCK Skövde, 3:a Max Ahlin Falköpings MK 
 
 
VILKA ENORMA PRESTATIONER!  
FMCK Journalen grattar er alla, både dig som körde så himla bra upp dig på prispallen men inte att förglömma även dig som 
också deltog i spåret utan prispallsplacering, eller dig som var funktionär! 

GGN
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Gotland Grand National 2020 
– 37:de upplagan genomfördes trots Corona-pandemin 
 
FMCK Värmlands hopp Mattias Eriksson var mycket taggad inför årets GGN. Mattias hade inte kört 
hoj så mycket på grund av skador, men rehab-tränat desto mer, så konditionen var det inget fel 
på. Mattias har vunnit militärklassen två år i rad. Skulle det bli ett hattrick med tre år på raken, det 
återstod att se. Jag fick en pratstund med honom strax innan starten. Han var taggad till tusen, uppåt 
värre och hojen hade aldrig varit i bättre skick. Mattias satsade på att vara bland de första in i första 
kurvan och efter det att han skulle få till ett efterlängtat sjätte varv. Vi väntade hoppfullt på att se hur 
det skulle bli med det. Spänningen i militärklassen var väl si så där han ledde hela tiden och det enda 
som kunde stoppa honom var ett haveri, men hojen skötte sig exemplariskt. När slutet så närmade sig 
för de tre timmarna som klassen får köra, höll jag utkik och tummarna för att han skulle hinna ut på 
det sjätte varvet. Men attans det fattades 44 sekunder för det åtråvärda varvet, Men nästa gång…  
 
Grattis Mattias till segern i militärklassen och GGN för tredje gången på raken. FMCK Värmland är 
superstolta över dig och dina prestationer. Du är verkligen en levande reklam för oss och hela FMCK!  

Mariette Eriksson, FMCK Värmland

Mattias Eriksson.  Foto: Lisbeth Bech Nordic sport event

Mattias Eriksson efter 
målgång.  
Foto: Mattias fru

Placeringar,  
tider och varv.
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