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Jag vädjar nu till samtliga våra instruktörer
inom FMCK att ni ställer upp på våra
kurser framöver, vi behöver er! Kontakta
Utbildningschef Christer Wallin och boka in er
som instruktörer för kommande utbildningar:
Kråk vecka 29-30
Eksjö vecka 34-35
Eksjö vecka 36-37
I januari representerade jag FMCK på Folk och Försvar i Sälen. Varje år genomförs där Folk och
Försvars Rikskonferens. Detta är Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik,
försvar och samhällets krisberedskap.
Det var tre mycket intressanta dagar i Sälen med fokus på Sverige och världen, militärt och
civilt försvar och skydd av vår demokrati. Grundkurs Mc vinter genomfördes enligt plan i år
och jag vill rikta ett stort tack till er instruktörer som ställde upp och arbetade under veckorna i
Älvdalen. I samband med vår vinterkurs under v 8 så var före detta Rikshemvärnschefen Roland
Ekenberg inbjuden. Roland tilldelades en sköld som tack för allt han gjort för FMCK under sin
tid som Rikshemvärnschef. Riksstyrelsen har återigen tagit upp kontakten med MSB. Vårt mål är
att på sikt kunna utbilda och avtalsskriva civila ordonnanser för i ett första skede kunna tillgodose
Länsstyrelsernas behov av civila mc-ordonnanser.
Jag ser nu fram emot kommande Riksstämma och 90 års jubileum i Skövde. Till årets stämma
så har varje kår möjlighet att skicka 1 delegat samt 2 deltagare på riksförbundets bekostnad, där en
av dem skall vara medlemsansvarig i kåren. Vi kommer nämligen under helgen att presentera det
nya medlemsregistret, så därför hoppas jag på väldigt god uppslutning från er kårer.
Önskar alla en trevlig vår!

Hälsningar Fredrik Blomdahl, FMCK Rikskårchef

FMCK Journalen nr 1, 2019
Frivilliga Motorcykelkårens informations- och medlemstidning
utkommer med 4 nummer per år med en upplaga på 4500 ex.
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och förkorta insänt
manuskript. Ingen ersättning i form av text/bildrättigheter utgår om
inte ett skriftligt avtal föreligger.
Omslagsbild: Foto: Lelle Rönnholm
Manusstopp 2019
Nr 2 manusstopp 25 maj
Nr 3 manusstopp 24 augusti
Nr 4 manusstopp 16 november
Text och högupplösta bilder skickas till journalen@fmck.se
Skriv med undertexter till bilderna och fotografens namn.
Om du fotat en person behöver du ha dennes samtycke till
publicering i FMCKs olika medier.
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FMCK MALMÖ

FMCK Malmös
ungdomssatsning
på högvarv
Intresset från nästa generation MC-förare ökar. Av FMCK Malmös nästan 300 medlemmar är en tredjedel ungdomar och kåren bedriver en omfattande knatte- och
ungdomsverksamhet.
Basen är enduroträningarna på Revingehed och Husie
och hösten 2018 hölls en Guldhjälmsutbildning under
Magnus Smiths ledning med Martin Djignagård och
Anders Larsson som tränare. Elva taggade knattar i
olika åldrar drillades tillsammans med sina föräldrar

i både endurons och motocrossens grunder. Teorilektioner varvades med praktiska övningar och knattarna
kämpade tappert i broms- och balansövningar, crossprov samt körning i endurospåren. Det är inspirerande
att se hur snabbt barn och ungdomar utvecklas – och
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Fortsättning på nästa sida
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”Det är inspirerande att se
hur snabbt barn och ungdomar utvecklas – och
alla utvecklades riktigt
mycket under kursen”
alla utvecklades riktigt mycket under kursen!
Kanske de skulle ha samma slogan på klubbtröjorna som skidskolorna på Idre fjäll har?
”Imorgon kör jag om dig”.
I samband med vår 6-timmars tävling
på Revingehed den 25 maj planerar vi för en
Guldhjälmstävling också. Deltagarna i vår
kurs ser fram emot detta och det vore kul om
fler ”Guldhjälmare” vill komma och gasa!
Håll utkik på Svemo TA.
För de äldre ungdomarna fortsätter satsningen
genom kårens organiserade ungdomsträningar
där de drillas under de äldre förarnas vakande
öga. För de ungdomar som kommit upp i
ålder och siktar mot tävlande, fortsätter satsningen genom vår ”USM-grupp” där kårerna
i Malmö och Hässleholm i år samarbetar och
arrangerar träningar med kårernas elitförare
Franz Löfquist, Marcus Torkelsson och Jonnie
Malmros som ledare. Det finns all anledning
att hålla ögonen öppna i resultatlistorna under
kommande USM-säsong!
Sammantaget är det bara att konstatera: Intresset för enduro ser ut att öka bland de yngre
förarna – återväxten säkras. Det gillar vi!
Text: Martin Djignagård/Anders Larsson
Foto: Alice Borg
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Ny central
MC-tekniker
för FMCK

KURSER I FMCK
Anmäl dig senast 10 veckor före kursstart.
Anmälan till kurs sker tillsammans med
ansvarig på din FMCK-kår. När anmälan
är skickad, komplettera gärna med ett
informationsmejl till FMCKs kansli med
dina uppgifter och till vilken kurs du sökt:
utbildning@fmck.se

Grundkurs MC
GkMc Eksjö v.34-35 (14/8-31/8)
Eksjö v.36-37 (28/8-14/9)
Fortsättningskurs
Ik Tekniker v.42

(9/10-19/10)

Uniform på jobbet
Nytt format för
registreringsnummer
Ett nytt format för registreringsnummer, där sista siffran kan vara
både en siffra och en bokstav,
infördes i början av 2019.
Anledningen är att registreringsnumren i de nuvarande formatet,
med tre bokstäver och tre siffror,
är på väg att ta slut. Så här kan de
nya registreringsskyltarna se ut:

Äldre registreringsskyltar kommer
inte bytas ut
Du behöver inte göra något
i samband med att det nya
formatet införs, alla befintliga
registreringsnummer ska
behållas. Den enda skillnaden
mot idag kommer att vara
att det sista tecknet kan vara
både en siffra eller en bokstav
när nya fordon tilldelas ett
registreringsnummer.

Den 29 maj i år anordnas för första
gången ”Uniform på jobbetdagen” för hemvärnssoldater, för
att uppmärksamma det militära
engagemanget.
Tanken är att de
hemvärnssoldater
som har möjlighet,
och som får
tillstånd av sin
arbetsgivare, bär
uniformen på
sitt civila arbete.
Hemvärnssoldater
uppmuntras
även att bära
uniform till och
från arbetet under
annan lämplig
verksamhet
den här dagen. Detta är såklart frivilligt. Syftet
med den här dagen är att synliggöra och väcka
intresse för hemvärnet – och för att fira det frivilliga
engagemanget. Dagen har kommit till efter en motion
som antogs på Rikshemvärnstinget 2017.
För att få bära uniform under din arbetsdag
måste du ha tillstånd från din arbetsgivare,
rekommendationen är att du får tillståndet skriftligt.
Främst är det fältuniform 90 (m/90) som ska
användas, eftersom alla hemvärnssoldater har fått en
sådan. Om arbetsgivaren inte tillåter fältuniform på
jobbet kan du istället använda Daglig dräkt (m/87).
Mer info om dagen hittar du på:
www.forsvarsmakten.se

Tomas Aronsson, som varit en aktiv mc-förare
och mekaniker under många år har nu blivit
anställd som MC-tekniker i Skövde vid FMCKkansli. Tomas är verkligen en motorcykelman
ända in i benmärgen. Han har alltid haft ett
stort intresse för motorcyklar och då främst
inom Speedway. Så meka kan han verkligen.
Som mekaniker har Tomas t ex arbetat vid
GP-serien under flera år, med resor till många
olika länder. Sitt senaste arbete under 8 år
var i truck-branschen där han jobbade som
servicetekniker och serviceledare.
Som 4-barnspappa håller han igång med
ishockey, men är också själv hockeymålvakt i
vad han kallar ett ”Gubbalag”. Barnen har han
såklart även introducerat i speedway, där han
har alla sina fingrar med i mekning av deras
speedwaycyklar.
FMCK styrelse och kanslipersonal hälsar
Tomas varmt välkommen till FMCK och vi ser
fram emot att ta mer del av hans kunskap och
erfarenhet, både som tävlande, mekaniker
och nu som FMCKs centrala MC-tekniker!

8

FMCK NR 1. 2019

GKMC VINTER 2019

En dagboksberättelse från
Älvdalen
GkMc Vinter
Vecka 07, 2019

Under årets vinterkurs under vecka 7 valde eleverna att tillsammans
leverera sina upplevelser i Älvdalen på sitt allra egna sätt, genom en
gemensam dagbok. :)

Lördag 9/2

Anlände vid 14-tiden på lördagen, vädret var
kyligt och solen tittade fram. Blev överraskad
av hur gemytligt Trängslet var, lite som en
stugby för skidåkare. Även sista delsträckan
med floddalen och kraftverket längs vägen
såg riktigt inbjudande ut och jag hoppades på
att vi skulle få chansen att åka runt i omgivningarna (och det fick vi!).
Erik

Dagboken söndag 10/2

Första natten på logement för denna kurs.
Väckning kl.06.00, många vakna redan troligtvis spänd förväntan inför mc utplockning
och montering av skidorna.
Lunch och nu ska vi öva oss på att svänga
med hjälp av skidorna på snö… och en hel
del is inunder. Många leenden till middagen
och mycket snack om framfarten under eftermiddagen.
Blev en tre-fyra mc-mekningar efter middagen och sedan kvällsmål och ny förväntan
om vad som skulle ske under måndagen.
Burman over and out.
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Måndag 11/2

Jag började dagen med att bryta ihop, sen kom jag igen. Det var intressant att se hur man
faktiskt utvecklade sin körning. Det jag tyckte var lite galet, var att man skulle byta kläder.
Trots att man inte varit svettig, kylde ned mig bara. Jag kan ju förstå att man SKA byta om
man är svettig, men inte när man hade perfekt temp innanför.
Det var spännande med manövreringen, synd att jag inte vågade luta ordentligt. Hoppas jag skött mig i alla fall, blir nog en tidig afton.
Nattinatt Lotta

Tisdag 12/2

Fortsättning på undanmanöver.
Shit va svårt! Vi satt bak i kön och skrattade lite åt att det
såg ut som instruktören pekade ”ramla åt höger”, ”ramla
åt vänster”. Jag lydde också och flög än åt vänster än åt
höger.
Sen var det kurvtagning på slingan. Där började man
äntligen få in lite kurvkänsla i kroppen, härligt! Fick
dessutom tillämpa undanmanöver i verkligheten,
men då satt den jävlar i mig!
Efter lunch förflyttade vi oss till Johns kustväg.
Bästa på hela dan!! Fantastiskt rol.., intressant och
lärorikt menar jag... Knäna mot tanken är väldigt
underskattat, tack Bim för på påminnelsen:) Vi
avslutade dagen med mörkerkörning med avskärmad och släckt belysning. Man kan säga att det
finns många nyanser av vitt...
Trötta och nöjda fick vi äntligen gå och lägga
oss sen.
Tack alla instruktörer och kurskamrater för en
otroligt bra och lärorik dag!
Lena Eli

Fortsättning på nästa sida

9

10

FMCK NR 1. 2019

Älvdalen den 15/2 2019

Fredag! Vaknar upp och känner en liten oro och undran hur F´N
det ska gå med uppställningen och överlämningen? Men efter en god
frukost med ett härligt gäng går vi upp till Tpc och är ivriga på att få
börja meka. Överlämningen gick bra (yes)!!
Alla gör ett strålande jobb och hjälper varandra, så till lunch har vi
två 258´or kvar med elfel vilket vi löser galant med lite hjälp av Patrik.
Till sist vill jag tacka alla instruktörer för en skitrolig och givande
vecka! Hoppas på ett återseende.
Mvh Stefhan Langkeit och grupp 1

Lördag 16/2

Väckning 06:00 för sista förmiddagen på GK MC Vinterkurs i Älvdalen. Efter en god frukost med nybakat bröd intog vi logementen med
storm, alla taggade för slutstädning. Uppställning och visitation som
gick galant för att sedan få utvärdering av veckan som varit.
Vill tacka alla instruktörer för en rolig och lärorik vecka i vintermiljö.
Kenneth med Grupp 1 och de övriga
Foto: Jocke Bergman
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The
Women Riders
World Relay
Det kom ett spännande mejl till Journalen
från mc-ordonnansen Katarina Hellman från
Södermanland, om en världsöverspännande stafett
av kvinnliga motorcykelförare som körs under hela
2019.
Målet för stafetten är att uppmärksamma mc-industrin och
motorsportvärlden om hur många kvinnliga mc-förare det finns –
och samtidigt sprida mod och inspirera kvinnor i världens alla hörn.
Stafetten kommer att runda hela Jorden med hjälp av
enbart kvinnliga mc-förare, som enas i en välplanerad rutt med
ambassadörer för varje land. Stafetten började i Skottland där
grundaren Hayley Bell har sitt hemland.
I maj kommer stafettpinnen till Sverige, Katarina är en av dem som
planerar att vara med som ”Guardian” av denna stafettpinne under
en hel dag. Journalen ser fram emot att till sommarnumret ha riktigt
fina bilder med text från Katarina under sitt uppdrag då. Go girl!

Här kan du läsa
mer om stafetten:
https://womenridersworldrelay.com

Katarina och Dan Nilsson på
enduroträning.

Katarina efter genomförd
endurotävling, Ränneslätt
militärklass.

Katarina Hellman. Foto: Thomas Stolt
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FMCK
tävlingar
STRÄNGNÄS

FMCK Strängnäs
och Gripendygnet

– bästa combon för 24-timmars
FMCK Strängnäs ansvarar för Gripendygnet i
enduro, som också kallas för 24-timmars.
Den populära lagtävlingen hålls under helgen
3–4 augusti i Hålbyskogen, Strängnäs.
Skvallret går att tävlingen även kommer att ha en
världsstjärna med från start!
Gripendygnet är en klassisk lagendurotävling.
Mer info och frågor, kontakta Roger, telefon 073-343 73 50

FMCK Strängnäs
välkomnar till en riktig fest-helg!

Svensk
Enduroklassiker 2019
Stångebroslaget
5-7 juli

Sommarens stora höjdpunkt för alla enduroentusiaster.
Loppet som är först ut av klassikerdeltävlingarna är
Stångebroslaget går för sitt 26:e år på Prästtomta utanför
Linköping.

Ränneslättsloppet
Tillbaka september!

Ränneslättsloppet är en av Sveriges största endurotävlingar
som går för sitt 34:e. Tävlingen körs alltid på hösten och då
på Eksjö garnisons övningsfält Ränneslätt. Tävlingen är den
andra i Svensk Enduroklassiker.

Gotland Grand National
25-26 oktober

Klassikern avslutas i oktober med världens största
endurotävling Gotland Grand National som körs på den
anrika och speciella banan på Tofta skjutfält på Gotland och
går för sitt 36:e år.
Klassikermedaljerna skickas ut ca en månad till samtliga
som klarat kriterierna för Svensk Enduroklassiker efter
avslutad tävling.
Mer info om tävlingarna, kriterier och anmälan
hittar du här: www.svenskenduroklassiker.se
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2019 arrangerar
FMCK Eksjö följande
tävlingar

Eksjökårens
Number One serie
2019!

• USM – 28 april
• 10-timmars, Ränneracet – 20 juli
• Ränneslättsloppet tillsammans med SMK
Eksjö.

Eksjökåren kör under året ett antal tidsträningar
för våra medlemmar, i klasserna Guldhjälm,
Ungdomar, Junior, Seniorer och Mc 258.
Vid vår kårstämma delas det sedan ut priser i varje
klass, samt att vi utser en totalvinnare i hela serien.

(Datum ej spikat, men ungefär tid i september som 2018)

Håll utkik i Svemo TA om anmälan till ovan!
Under vår 10-timmars tävling så är det även fritt
fram för mc-ordonnanser och instruktörer att tävla
i klass Mc 258 (godkänd av Riksstyrelsen), vore
kul om ni andra kårer kommer till Eksjö med era
258:or!!!

2019 så blev totalsegraren en junior och han heter

Ludvig Gladewitz

Väl mött under
året alla FMCKare!
Camilla Dahlberg
FMCK Eksjö

Ett stort grattis till
totalsegern Ludvig!
I och med vinsten så får Ludvig sitt namn graverat på det stora
fina priset (brevid honom på bilden).
Text och bild:
Camilla Dahlberg, FMCK Eksjö
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Ungdomskurs
– tema sommar

14-20 JUNI 2019 FALSTERBO KURSGÅRD, MALMÖ
Kursen syftar till att du ska få en god inblick i olika tjänstegrenar som finns inom Försvarsmakten.
Du kommer att få prova på överlevnadsmoment, CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot), spaningstjänst,
försvarsmedicin, koktjänst, sjötjänst (vedettbåt) och stridsfordonstjänst (orientering om bland annat Pansarterrängbil 360, Stridsfordon
90 och Stridsvagn 122).
Dessutom kommer du få genomföra en kamratmarsch samt få orientering om officers- och soldatyrket.

KURSDETALJER

Kurskod
C19701

Kursplats

Falsterbo Kursgård, Malmö

Startdatum

2019-06-14

Slutdatum

2019-06-20

Sista anmälan

2019-05-12

Målgrupp

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

Särskild
information

Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst 1 romb.
Tygmärken med romber är ett utbildningstecken för ungdomar inom Försvarsutbildarna.
För ungdomar i andra frivilliga försvarsorganisationer motsvarar 1 romb genomförd grundkurs, vilket
innebär att du varit med i ungefär 1 år och deltagit i minst 80 timmar i organisationens ungdomsverksamhet.

Övrig
information

Ungdomar under 18 år måste bifoga målsmans godkännande vid ansökan till kurs.

MER INFO OCH ANMÄLAN:
www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom/undomskurs-tema-sommar
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Defense Camp

Defense Camp är ett gemensamt läger för ungdomar i Bilkåren, FMCK-Frivilliga Motorcykelkåren, Sjövärnskåren
och FFK-Frivilliga Flygkåren. Syftet med lägret är att informera om Försvarsmakten samt bredda sina erfarenheter
av frivillig försvarsverksamhet, bygga nya nätverk och lära känna andra människor. Deltagarna får prova på både
civil och militär frivilligverksamhet.
ANTAGNINGSKRITERIER: Medlem i Bilkåren, FMCK, Sjövärnskåren
eller FFK, ha fyllt 15 år senast vid lägrets början, men högst 20 år.
ANMÄLAN: Sker på blankett ”Anmälan till Defense Camp 2019” som
skickas/mailas till Bilkårens kansli senast 31 maj. Blanketten finns
på www.bilkaren.se/utbildning/defense-camp/
DATUM OCH PLATS: Marma 28/7-2/8 2019
FRÅGOR: Mejla till adam.hovind@bilkaren.se
Defense camp anordnas varje år och är ett läger för dig som är
15-20 år. Du får prova på de fyra arrangerande organisationernas
verksamhet. Det betyder t ex att du kommer att få uppleva
och åka med i små fyrsitsiga flygplan, bandvagn, terrängbil,
motorcykel och fartyg.
Lägret finansieras av Försvarsmakten och du betalar ingen
avgift, resa, mat och logi ingår. Vi tillhandahåller även
skyddsklädsel under veckan.

Välkommen
med din
anmälan!
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Välkommen till

FMCK Riksstämma
26-28 April 2019
Vi hälsar alla delegater från Sveriges alla FMCK-kårer, hedersledamöter
och speciellt inbjudna gäster till FMCK Riksstämma 26-28 april, som vi
i år håller på Scandic Billingen centralt i Skövde.
FMCK Skövde som står för värdskapet på stämman, tillsammans med
FMCK riksstyrelse och kansli ser fram emot att träffa er alla!

Återigen mycket
välkommen!

FMCK NR 1. 2019

Alekåsan och
Veterankåsan

– en helkul dag för både militär och civil mc
Tid: Lördag 18 maj
Plats: Skepplanda (norr om Kungälv)
KÅSAN hålls i två klasser:
Alekåsan och Veterankåsan
Alekåsan består som tidigare av att vi åker en orientering på grus
och asfalt på ungefär 14 mil med en del överraskande ”mandomsprov”. ENDAST för militär MC.
Veterankåsan har modifierats sedan vi körde den sist. Målet är att
anpassa den efter veteranåkarens önskemål. Precis som senast får
man i Veterankåsan även starta med en civil veteranmotorcykel.
Det nya för Veterankåsan är nu en egen sträckning som kräver
mindre orienterings-kunskaper, samt att den är anpassad att gå på
de underbara asfalterade småvägarna i Alebygden. Det är fortfarande en orientering, så vägvalet är fritt.
Men, grusväg är inget måste och orienteringen blir lättare med
tydligare vägar på kartan. Vi kör i år helt i enlighet med veteranåkarnas önskemål från förra gången om en lite längre sträcka och
”helst inga hala grusvägar”.
På halva sträckan har vi en serviceplats och utspisningsplats där
koktrossen bjuder på ärtsoppa och kaffe.
MC’n ska framföras enligt gällande trafikbestämmelser. MCåkning sker på egen risk. Samtliga motorcyklar ska vara besiktigade.

Startavgift 300 kr, inkl kaffe och fralla på morgonen innan start, plus ärtsoppa,
fralla och kaffe till lunch. Efter målgång bjuds det på varm korv.
START kl 10.00. Förarmöte kl 9.30
Startavgift:

sätts in på bankgirokonto 5765-7272

Sista anmälningsdag: 3 maj 2019
Förfrågan:

070-769 15 75 Tomas

Arrangör:

Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening

Webb:

shkf.se Facebook: ALEKÅSAN
http://www.shkf.se/alekasan/
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VALBEREDNINGEN/RIKSSTÄMMAN
Än kan du komma in med förslag på kandidater
till Riksstämman, för det är du som väljer vilken
styrelse som skall arbeta för oss medlemmar.
Det är inte förrän på Riksstämmodagen som
valet av FMCK riksstyrelse 2019 görs.

Valberedningens
förslag 2019
AO område:

Ledamot idag:

Ja/nej
till val

Föreslagen person, FMCK Val:
kår

Tillfrågad utav:
(FMCK Kår)

Valberedningens förslag

Rikskårchef

Fredrik Blomdahl

Ja

Fredrik Blomdahl

Val 2 år

FMCK Eksjö

Fredrik Blomdahl

Vice rikskårchef

Christer
Wallin

Stämman
väljer

Jörgen Zackariasson
Christer Wallin

Val 1 år

Jörgen Zackariasson

Ledamot

C-H Hallberg

Ja

C-H Hallberg

Val 2 år

FMCK Eksjö JZ
FMCK Skövde CW
FMCK Norrköping CW
FMCK Linköping CW
FMCK Eksjö

Ledamot

Catherine Hagman Nej

Lennart Rönnholm
Bim Kaataja

Val 2 år

FMCK Södertörn
FMCK Borås

Lennart Rönnholm

Val på 1 år

Idag - Godkänd

Ja/nej
till val

Idag - Lekmanna

Ja/nej
till val

Föreslagna personer

Valberedningens förslag

Revisor

Clas Nicklasson

Ja

Agneta Forssén

Ja

Agneta Forssén

Godkänd

Lekmanna

Revisor suppleant

Malin Johansson

Ja

Stefan Westergren

Ja

Stefan Westergren

Godkänd

Lekmanna

** Samt en Valberedning med 4 st personer på 1 år som väljs på stämman.
Det är viktigt att du först frågar den person du tänkt föreslå
om personen är villig till val i riksstyrelsen.
Kontakta därefter någon i valberedningen:
Christer Forssén
Patrik Montgomery
Kent Dahlberg
Rasmus Persson
via e-mail:

072-160 69 46 (sammankallande)
070-940 46 60
070-175 93 22
076-3114163
valberedning@fmck.se

Hälsningar
Valberedningen FMCK riks.

C-H Hallberg
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Nominerad:

Nominerad:

Bim
Kaataja

Lennart
Rönnholm

Lite om mig, mina intressen och
ambitioner.

Presentation.

Vem är jag, Bim Kaataja. Född
1958 i Finland. Mamma och jag
kom till Sverige i mitten av 60-talet och bosatte oss i knallestaden
Borås. Här gick jag skolan och
blev jag kvar tills barnen växte
upp och flyttade hemifrån. Efter
en rundtur i världen bl.a. Florida
och Alingsås är jag då tillbaka i
Borås två hus från där jag växte
upp. Jobbar med IT i olika former
sedan slutet av åttitalet men har även hoppat in som förare för buss och
lastbil ibland.
Är aktiv i föreningsliv bl.a. FMCK Borås där jag blev upplärd
av snusBörje och Lennart Larsson för drygt tio år sedan. Sitter med
i styrelsen och tar hand om oss ”gröna”. Blev klar FMCK instruktör
2017 och har hunnit med några grund- och vinter-kurser sedan dess.
Är aktiv i hemvärnet som ordonnans i ett insatskompani och gör mina
avtalsdagar i 442 HV ins.
•

•
•

•
•
•

•
•

•

Det kändes lite läskigt att bli nominerad till riksstyrelsen av
Boråskåren men efter lite betänketid bestämde jag mig för att
acceptera nomineringen.
Här några saker som jag tycker är viktiga och gärna skulle vilja
jobba med om jag blir vald.
Det var länge sedan Handboken för Rekrytering/Information
uppdaterades. Arbetet med att gå igenom handboken bör starta
snarast. Den behövs som ett verktyg och en grund för jobbet ute i
kårerna.
Vi behöver även fundera om infogruppen behövs och om så vad
den mer specifikt ska jobba med?
Vi måste också fortsätta det viktiga arbetet att synas på mässor och
evenemang.
Tätare kontakt med kårerna speciellt de små. Vilken hjälp kan vi
erbjuda dessa kårer med små resurser i arbetet med rekrytering
och information i deras område?
Vi bör också ta upp hur vi kan stödja olika kåraktiviteter från
centralt håll för de kårer som har det behovet?
Visst är det dags att göra en bra och aktuell informationsfilm om
FMCK. Belysa bredden med ungdomsarbete, trafiksäkerhet,
samhällsnytta och försvar. Kanske kan vi hitta bra exempel där
FMCK gjort en insats vid brand, eftersök, stormar, etc. Intervjua
personer som var med, både ordonnanser och andra yrkesfolk
samt belysa hur ordonnanserna varit till nytta.
Hos kårer med stor civil verksamhet borde finnas stora
möjligheter att rekrytera inom kåren. Hur gör vi detta effektivt?
Kartläggning behövs.
Bim Kaataja

Vem är jag som person
Om man frågar någon som känner mig väl så tror jag att man
säger att Lelle:
• gör det han sagt att han ska
göra, han gör det ordentligt
och han gör det på utsatt tid.
• är social och lätt att
samarbeta med
• är prestigelös och kan lätt
göra omtag om saker blir fel
• är inte rädd för att stå upp för
saker som är fel
• är inte rädd för att anta nya utmaningar
Vad har jag för erfarenhet av FMCK / HV
Jag skrev mitt HV-avtal 2004 som ordonnans och har varit aktiv sen
dess. Genom åren har FMCK bjudit på många spännande utmaningar
som fått mig att växa som person. Den mest framträdande delen är
såklart att utbilda sig till och tjänstgöra som mc-instruktör.
Jag har även varit kårchef för Södertörnskåren och bidragit till
utvecklingen där, vi vände dålig avtalsuppfyllnad till en situation där
vi nu ser ut att behöva hänvisa till andra kårer.
Utöver det så har det dykt upp lite blandade utmaningar här och
där som franska luftvärnet på Aurora som ville ha hjälp eller Rikskårträffen på Södertörn för några år sedan där jag var med och bidrog.
Vad tror jag att jag kan bidra med
I och med mina år i Fmck har jag hunnit se mycket av verksamheten
från olika håll. Det mesta funkar bra, men jag har också sett en hel del
man kan göra bättre.
Jag är också medveten om att det krävs en arbetsinsats om man vill
åstadkomma förändringar. Inget kommer gratis och det räcker inte
med att bara ha åsikter.
En av de viktigaste sakerna man i min mening behöver fokusera
hårt på att hantera, är utmaningen det innebär att vi har brist på instruktörer. Vi behöver även jobba hårt på att rekrytera och avtalsuppfylla över tid. Vi behöver också ställa oss frågan vad vi ska göra för att
FMCK ska bli mer attraktivt för tjejer. Men också att jobba mer med
information så att man minskar avståndet mellan riksstyrelsen och
medlemmarna. Om man som medlem får veta varför saker haltar har
man mer förståelse för att saker tar tid.
Vision
Jag tror på ett FMCK som levererar, jag tror på ett FMCK där man är
stolt över att vara medlem och jag tror på ett FMCK som utvecklas i
takt med att saker runtomkring förändras.
Jag tror också att jag är en av dem som kan bidra till ovanstående.
Lennart Rönnholm
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MC-MÄSSAN

MC-mässan
– ger ringar på
vattnet för FMCK
Motorcyklar, motorcyklar, motorcyklar – och - mopeder,
cyklar, tillbehör, organisationer och klubbar, mat, blingbling, upplevelser och glada intresserade och mycket
nyfikna besökare.

Det är min snabba beskrivning på de tre mc-mässdagarna i Friends
Arena i år. Vår del av vår monter, som vi som vi brukar även i år delade med Bilkåren, bemannades av FMCK Södertörn, Jocke Bergman,
två yrkesinformatörer och mig själv.
Våra FMCK-kollegor från Södertörn var heeelt fantastiska. De var
oerhört intresserade av varenda besökare i vår monter och hade bemötanden som resulterade i många intresseanmälningar. Övriga blev lika
glatt och professionellt bemötta och det gav helt klart många positiva
”ringar på vattnet” för FMCK som organisation.
FMCK Stockholm firar i år hela 70 år och valde därför att ha en
egen hyrd monterplats, dock inte så långt ifrån oss. Där visade de upp
sin regionala verksamhet och en mc 409. Till vår riks-monter lånade
de gentilt ut en mc 258 som Jocke Bergman hade med en egenbyggd
ställning till. Jocke gjorde verkligen succé som Hemvärnsdocka, sittandes blixtstilla på mc ´n. När besökare kom nära eller till och med
kände på hans mc-ställ, svarade han eller sträckte helt plötsligt upp
händerna. Halvt chockade och överraskade drogs de faktiskt ännu mer
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Fortsättning på nästa sida
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in i montern. Det var väldigt kul att se.
I actionhallen var det full aktivitet med
provkörning av ett trettiotal motorcyklar och
mopeder. Stuntkillarna och tjejerna visade
upp det ena hiskeliga numret efter det andra. En av dem körde till och med en tung
mc uppe på betongavskärmningen, som var
smalare än däcken!
För första gången hölls mässan i
Friends Arena i Solna/Stockholm. Varenda
kvadratmeter var belamrad av utställare
och en mindre del av en restaurang. Det
var fullt i gångar, på arenan, i kulvertar och
under läktarna. Bäst var tillgången till själva
läktarna, där det fanns gott om plats att vila
trötta mäss-ben.
I montern hade vi även en låne-moped
från FMCK Uppsala. Den drog många 14-16
åringar in till oss och det blev många samtal
med frågor och svar om våra moppekurser
och hela vår utbildningsstege. Uppsalakåren
kör kvälls- och helgkurser för AM-kort,
vilket kompletterar FMCK riks´ 2-veckorskurser under sommaren. Bra med val!
Då vi hade skidor på monterns mc 258:a
och hela Stockholm var snötungt den här
helgen, blev det även många frågor om vår
vinterutbildning. De samtalen genererade
ofta till ett vidare intresse för hela vår MC-ordonnansutbildning och Hemvärnet. Många
var det som klart uttalade att de ville göra
en insats. FMCK gör just det – en (mycket
stor) insats – samtidigt som vi har oerhört kul
medan vi tränar och förbereder oss!
FMCK i alla väder!
Text och foto: Catherine Hagman,
ledamot i FMCK riksstyrelse

Där MC-drömmar
kan slå in…!
Start2Ride-dagarna 2019

Du som ännu inte har MC-körkort eller inte kört på länge, får här
många kom-igång-tips, testa olika motorcyklar och gratis låna
MC-utrustning. Ingen föranmälan, bara att komma!
Alla som har MC-körkort får fritt testa de allra senaste modellerna av motorcyklar på
STR- och McRF-dagarna Start2Ride, som bjuder på allt du kan drömma om!

8-9 juni
Gillingebanan, norr om Stockholm
15-16 juni Stora Holmbanan, norr om 		
Göteborg
Läs mer på Facebook: @start2ridesverige
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FMCK, Box 214, 541 25 Skövde

POSTTIDNING B
PORTO BETALT

Är du mc-ordonnans?

Vill du köra mera motorcykel med stort M?
Se och påverka hur andra utvecklas och vågar mer?
– Då behövs du som FMCKs MC-instruktör!
För mer info kontakta FMCK riks utbildningschef Christer Wallin:
christer.wallin@fmck.se

Foto: Lelle Rönnholm,
FMCK Södertörn

