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Jag vill börja med att tacka för förtroendet om en 
ny mandatperiod. 
 I takt med att allt fler blir vaccinerade så 
hoppas jag att vi snart kan planera och genomföra 
verksamheten, som innan pandemin bröt ut. Vi 
har nu kommit igång med att genomföra den 
första instruktörskursen av CMR och under hösten 
kommer vi börja utbilda civila MC resurser. Om 
allt går som planerat så blir det en mycket intensiv 
sensommar och höst då vi fått flytta fram all 
verksamhet. Under veckorna 31-39 planeras nu att 
genomföra trafiktjänst 1 och 3 st. GkMc och FkMc 
ord. i Eksjö. Då vi fortfarande måste covid-anpassa 
utbildningarna så kommer detta kräva mer av oss 
för att kunna uppfylla alla rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och Försvarsmakten. 
 Med tanke på detta så vill jag uppmana alla er 
instruktörer att se över era kalendrar, för att kunna 
ställa upp på årets kurser som är oerhört viktigt att 
vi kan genomföra. Kan du ställa upp så hör du av dig till kansliet eller Ao 3, utbildning. 
 Mina möten med er kårchefer kommer jag att fortsätta med som jag har lovat, tyvärr så saknar 
vi en del kårchefer som inte varit närvarande en enda gång. Det är oerhört viktigt att ni meddelar 
och uppdaterar era kontaktuppgifter i My Club alternativt meddelar kansliet så att kallelserna 
kommer till rätt person. 
 Jag vill till alla er medlemmar ute i landet önska en trevlig och varm sommar, så ses vi framåt 
hösten igen. Då hoppas jag innerligt att pandemin är så gott som avslutad och alla som vill är 
vaccinerade.

Hälsningar Fredrik Blomdahl,  
FMCK Rikskårchef
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Hej! Du håller nu FMCKs sommarnummer 2021 av vår 
medlemstidning i din hand. Mycket har hänt sedan förra 
sommaren, samtidigt som ”inget” hänt – eller? Visst har det 
det! Bara att du behöver skicka in några bilder med lite text, 
så att vi andra får ta del av ditt aktiva liv i FMCK. Det gäller 
såklart både den gröna och den civila delen. 
 Vi har ju, förutom verkligt duktiga och entusiasmerande 
mc-ordonnanser, instruktörer och kurschefer, även otroligt 
många superduktiga enduroförare som ofta är högst upp i 
resultatlistor och på pallen.  
 
Dela med dig av dina och kårens aktiviteter och framgångar, 
skicka till: journalen@fmck.se 
 
Hälsningar Redaktionen gnm  
Catherine Hagman
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Operation: 
Rädda vatten-
salamandern!

FMCK BORÅS
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I Borås skogar finns den utrotnings-
hotade arten Större vattensalaman-
der, där den under våren leker i 
dammar, diken och vattendrag. På 
ett ställe vid vårt endurospår har 
vi ett vattenfyllt dike under våren. 
Där har Borås kommun i ett leta-sa-
lamander-projekt hittat lekande 
vattensalamandrar och självklart 
vill vi i FMCK Borås verka för att ar-
ten ska få en fin plats och möjlighet 
till mycket lek.
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I god tid före leken, redan i vintras, samlades 
det därför ett stort gäng salamanderentusiaster 
för att bygga en bro över diket som arten tidi-
gare varit synliga i. Arbetet gick otroligt snabbt 
av oss ivriga artfränder till vattensalamandern 
– och djur i övrigt.  
 Den större vattensalamandern är verkligen 
ett speciellt djur som du kan läsa mer om här i 
faktarutan nedan. Så om du under din vistelse 
i skog och mark stöter på djuret, så meddela 
direkt regionens Länsstyrelse. Om de inte redan 
finns under bevakning så ordnar de skyndsamt 
detta.

Hälsningar, FMCK Borås 
MC-förare med djurens bästa i fokus

Om större  
vattensalamander
Större vattensalamander är ett svansgroddjur som finns i södra och mellersta Sverige. Den trivs i 
ett varierat mosaiklandskap med ängs- och betesmarker, lövskog och små vattendrag. De senaste 
decennierna har den större vattensalamandern minskat kraftigt i antal då tillgången på lämpliga 
livsmiljöer minskat. Sedan 1800-talet har så mycket som 90 till 95 procent av våtmarksytan i 
södra Sverige försvunnit. 

Vattensalamandrar lever under större delen av året ett diskret och undanskymt  
liv på land i skogar och fuktiga ängsmiljöer. De vill ha en varierad miljö med  
stubbar, död ved och gamla löv där de kan gömma sig och söka föda.  
Arten är nattaktiv och gömmer sig på dagen. På våren vandrar  
salamandrarna till lämpliga dammar och småvatten för att leka.  
Djuren kan bli ganska gamla med en maximal uppmätt livslängd  
av 16 till 18 år. Den större vattensalamandern är fridlyst i hela landet.

UNIFORM PÅ JOBBET-DAGEN 2021 – 2 SEPTEMBER
Hemvärnets Uniform på jobbet-dag 
hålls i år den 2 september. Det är 
en dag som syftar till att synliggöra 
och väcka intresse för Hemvärnet 
och Försvarsmakten. Dagen ger 
därför en möjlighet för kollegor och 
allmänheten att ställa dig frågor  
och få veta mer och vad det innebär 
att vara Hemvärnssoldat.  

Kom ihåg att inhämta tillstånd 
från din arbetsgivare för att få 
bära uniform under din arbetsdag, 
företrädesvis skriftligt. 
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FMCK EKSJÖ

Grattis till MC-körkortet!

Eksjökåren har många fina duktiga ungdomar som 
främst kör enduro. De små som en gång började sin 
endurobana hos oss och som nu blivit mycket större 
och dags för körkort, så ville kåren ge lite tillbaka till de 
duktiga förarna.

Så 2020 beslutade vi oss för att bidra med teorikostnaden till de större 
ungdomarna som nu nått 16 års ålder och ville ta ett MC-körkort. Sagt 
och gjort, nu är de klara och Eksjökåren säger ett stort grattis till tre av 

dem som nu har sitt körkort och beger sig ut med sina civila motorcyklar i 
trafiken. Vi önskar nu att ni kör med insidan av hjälmen och tänk på att ni 
måste tänka även för bilisterna och ta det lugnt. Rejsa och gasa ska ni göra 
i endurospåret! 
 Så ett stort grattis till ert A1 körkort: Sixten Lundgren, William Berg 
och Ludvig Nykvist!

FMCK Eksjö, gnm Camilla Blomdahl 
Foto: Annmarie Fogelberg, Karin Lundgren, Marie Berg

Sixten Lundgren. Ludvig Nykvist. William Berg.

Årets bild 2020!
Oscar Eklund FMCK Uppsala, vann både ära och 
trisslotter för sin fina bild på Lelle i snön, från förra årets 
vinterutbildning, i Årets Bild 2020. 

Vid årets slut återkommer vi med en ny fototävling för  
Årets Bild 2021, så samla redan nu på  
dig några fina motiv. Både stående  
och liggande bilder är välkomna,  
så länge det är FMCK-relaterade  
bilder. Kom ihåg att vi kommer  
att behöva högupplösta bilder. 
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I april 2019 bad polisen om hjälp av hemvärnet i eftersök av en försvunnen 
person i Ljungbytrakten med stöd av LSO, lagen om skydd mot olyck-
or. 48:e Hemvärnsbataljonen bidrog med 3 mc-ordonnanser från vårt 
HvUnd-kompani. De fick bland annat i uppgift att leta i uthus, garage och 
andra olåsta byggnader efter den försvunna personen. Polisen var mycket 
nöjda med den effektivitet som mc-ordonnanserna arbetade och de fick 
nyttiga erfarenheter och lärdomar med sig tillbaka till kåren. 
Jan Petersson, en av ordonnanserna som var med vid eftersöket, tog därför 

kontakt med Polisen för att se om vi kunde få en utbildning i hur 
de arbetar med eftersök. Planen från början var att genom-

föra den under 2020 men ni vet ju varför det inte gick. 
Under våren 2021 har vi haft två coronasäkrade 

utbildningstillfällen. Lars Hallin från polisen i 
Helsingborg höll i utbildningen som var en bra 
mix av fakta, teori och målande historier från 
verkligheten. 

Jag har ju sett bilder där poliser pekar på kartor 
med olika områden markerade men hade nog mest 

bilden att det sker ganska slumpmässigt var och hur 
man letar. Måste säga att jag blev mycket imponerad av hur ett 

eftersök går till och den utarbetade metod man använder.
 Polisens metod för eftersök heter EFP, Efterforskning av försvunna 
personer. Metoden utvecklades från början under Koreakriget, i början av 

Hur ofta letar du efter något? Det finns forskare som 
menar att de flesta använder 20 minuter varje dag åt at 
leta efter saker. Det innebär att vi varje år ägnar 5 dagar 
åt att leta efter saker. Alla ordonnanser jag mött är med i 
Hemvärnet då de vill göra en samhällsinsats. Vid efter-
forskning av försvunna personer (EFP) är ordonnanser 
ett bra hjälpmedel för polisen. 

Matematik hjälper 
polisen att hitta  
försvunna personer

FMCK HELSINGBORG

Fortsättning på nästa sida

”Måste säga att jag blev mycket 
imponerad av hur ett eftersök 
går till och den utarbetade 
metod man använder.”

Ordonnanser under EFP april 2019.  
Foto Jan Petersson
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50-talet, då man letade efter piloter 
som skjutit ut sig från sina flygplan. 
Man utgick från parametrar som 
senast kända palts, vindriktning 
men även pilotens utbildning och 
utrustning. Metoden kallas för MSO, 
managing search operations. Svensk 
polis har lagt till de fysiska och psy-
kiska faktorer som påverkar hur 
en försvunnen person upplever och 

hanterar situationen. Allt bygger på fakta kopplat till sannolikhetslära det 
vill säga matematik. 

Tiden viktigast av allt
När polisen får in en anmälan om att någon är försvunnen är tiden en 
avgörande faktor. Hälften av de som hittas avlidna har dött under det 
första dygnet. Polisen arbeta initialt utifrån tre olika faser, informationsin-
hämtning, närsök och ledstänger. 
 Informationsinhämtningen är först och pågår under hela sökinsatsen. 
Det handlar om att ju mer information som finns om den försvunne ju 
bättre analyser kan polisen göra för att styra sökarbetet. Det handlar även 
om att se till att information sprids till de som behöver den. Målet är att 
kunna tänka som den försvunne och därigenom förutse handlingsmöns-
ter. Det handlar om allt från utseende, kläder till vilka favorittuggummi 
och vilka platser den försvunne gillar.
 Närsök kan vara i och kring hemmet, arbetsplatsen, vårdhemmet 
eller den plats där man senast sett personen. Här använder sig polisen 
ofta hund och letar verkligen igenom alla utrymmen. Med glimten i ögat 
berättar Lars att dementa verkar vara experter på att ta sig in i låsta utrym-
men. Det har hänt att han hittat försvunna personer på sjuksköterskeexpe-
ditioner eller förråden som alltid hålls låsta. Han har även funnit sovande 
tonåringar på de mest oväntade platserna i hemmet.
Efter detta kan det vara tid för polisen att göra eftersök och även ta hjälp 
av andra. Det är i detta skede som vi mc-ordonnanser i hemvärnet kan bli 
tillfrågade att hjälpa till. Polisen använder sig vid dessa tillfällen av LSO, 
lagen om skydd mot olyckor. Mc-ordonnanser har visat sig effektiva vid så 
kallade ledstångssök. Polisen utgår då ofta från PLS, Point Last Seen och 

Polisens utbildning i eftersök imponerade.

Lars Hallin är en av 7 EFP-
instruktörer i POS. Han är även 
reservofficerare i Flygvapnet. 
Foto Arne Gunnarsson

Mediankarta, som man utgår efter beroende på eftersöket.

LKP Last Known Position. LKP kan till exempel vara en plats där man 
funnit något som man vet tillhör den försvunne. Det kan vara en cykel 
glasögon eller någon annan personlig ägodel. Vid ledstångs sök använder 
man sig av snabba lättrörliga enheter som kan söka längs vägar, stigar, 
kraftledningsgator vattendrag. Det är längs eller i anslutning till ledstäng-
erna som man hitta de flesta försvunna personer. Här är Lars tips att inte 
bara leta efter personen utan även klädesplagg och tappade saker från den 
försvunne.
 Polisen tar hjälp av information och sannolikhetslära för att skapa 
olika sannolikhetszoner. Här får poliser, skogsägare, de som känner den 
eftersökte göra egna bedömningar som sedan sammanställs i olika priori-
terade sannolikhetszoner. Detta görs fortlöpande då man får ny informa-
tion. 
 Ett annat verktyg är generella objektprofiler som hjälper till att av-
gränsa sökområdet. Till exempel så är medianen för området där man 
finner barn i ålder 7-10 år 1 km. Motsvarande för skidåkare är medianen 5 
km. Det finns 22 olika generella objektsprofiler. Man tar dessutom hänsyn 
till och värderar ålder, medicinsk status, antal försvunna, väder, den för-
svunnes erfarenhet, utrustning och terrängens farlighet. 
 Nästa steg för ordonnanser hos FMCK Helsingborg blir en praktisk 
övning där vi kommer att träna på bland annat ledgångssök och att an-
vända appar som kan spåra vilka ledstänger vi eftersökt. Vi hoppas att det 
även leder till någon form av utbildningsbevis. Mer om detta längre fram.
Det skulle vara intressant om andra kunde skriva och berätta om sina 
erfarenheter av att stötta civilsamhället.

Text: Arne Gunnarsson

Fakta
• Polisområde syd, POS, består av Skåne, Blekinge, Kalmar  

och Kronobergs län. 
• 2020 anmäldes 7094 försvunna personer. 
• Av dessa bedömdes 1650 som högprioriterad.  
• 33 anmälningar ledde till insats enligt lagen om skydd  

mot olyckor, LSO.
• Av alla LSO-ärenden är 75 % lösta efter 6 timmar.
• 50 % av de som anträffas avlidna hittas under det första 

dygnet.
• 90 % av de sannolikhetskalkyler som gör vid efterforskning  

av försvunna personer (EFP) stämmer.
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FMCK VÄRMLAND

MC-tur till  
Sjöänd Skans
den 15 maj med FMCK Värmland
Innan MC-turen genomfördes ett 
antal förberedelser som provåkning 
av turen, framtagning av karta osv – 
stort tack till Thomas Erlandsson! 

Ett glatt gäng samlades på kåren i Karlstad för 
att göra iordning motorcyklarna innan avfärd. 

Målet för resan var Sjöänd Skans 11 mil bort, 
eller målet var kanske själva resan på olika 
småvägar. Alla kom iväg och första stoppet 
gjordes i Värmskog. Dick Larsson mötte upp 
oss med bil och släpkärra full med bensindu-
nkar och ved. Efter tankning så gick turen vi-
dare på små asfaltsvägar, slingrande grusvägar 
i ett fantastiskt värmländskt landskap med Fortsättning på nästa sida
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En lördag i mars tog vi ett nappatag och bjöd in våra 
medlemmar till en kurs för att lära sig skruva hoj. Det 
var många som anmälde sig och kom med oömma klä-
der och ett glatt humör, fyra av våra nya ungdomar kom 
och var väldigt på att få skruva och lära. 

Det blev många glada skratt och mycket skitiga händer, de mer garvade 
i gänget delade frikostigt med sig av sitt kunnande till alla. Vi tog en 
paus för hemlagad lunch och kaffe samt lite allmänt småprat kring bor-
den. Nästan alla motorcyklar blev färdiga och då var det bara provkör-
ning kvar. Den gjorde vi som har förarbevis. 
 På långfredagen gav vi oss ut på en egen tur som Mikael Olsson 
fixade till. Det är han som känner varenda liten grusväg och stig som 
går att åka på. Ömsom bra och en del gegga med djupa hjulspår, lite is 
och några krondiken blev det innan vi kom ner till grillplatsen. Det var 
inte det lättaste att tända en eld för vi hade stark blåst och då gjorde vi 
som man inte ska, men det talar vi tyst om och nog fick vi fyr på brasan 

för korvgrillning. Väl tillbaks på kåren blev det tvätt av hojar och tillsyn 
efter körning, vi kunde konstatera att de motorcyklar som vi hade kört 
gick jättebra och sedan tog vi kaffe och pratade lite strunt. 
 Vad har vi på agendan framöver? Jo, mer hojåkande så vi vet att alla 
hojar är fixade inför besiktningen som är tänkt i maj, massor med kör-
ning, eget kårmästerskap, liten orienteringstur med kartkunskap allt för 
att hålla ordonnanserna alerta och medlemmarna intresserade. Alla våra 
aktiviteter går att vara med på även utan förarbevis. Man kan köra egen 
bil, civil mc eller åka med som passagerare. Jag kommer att åka med lite 
överallt och fotografera. Vi hörs och syns, ta hand om er och jag hoppas 
vi kan ses snart. 
 Så har klaviatur-schimpansen varit i farten och gjort bort sig ordent-
ligt, alla fina kort är puts väck och finns inte någonstans. Jag hann även 
radera dem från kameran. Oj så klantigt, men men... det är sånt som 
händer som inte får hända, det var många fina kort ni inte får se — den 
här gången. 

Hälsningar 
Mariette Eriksson, kårchef FMCK Värmland 

FMCK Värmland  
i stort som  
smått

sjöar och skogar fram till målet. Sjöänd Skans 
(Skans 118) är Värmlands bäst bevarade skans 
från andra världskriget i sydvästra delen av 
Glaskogen. Anläggningen har 33 gevärsvärn 
på båda sidor om den väg som Skansen var 
avsedd att skydda, 1600 m värngångar, pansar-
hinder, 37 mm PV-kanon, skyddsrum osv. Vi 
fick en riktigt bra guidning av Björn Wiklund 
från Kamratföreningen 118. 
 Det var intressant att få höra om Skansens 
historia och vandra runt i värngångarna. Att 
gå runt i värngångarna fullt utrustad med mc-
ställ och skydd lämnade inte många centimeter 
tillgodo på vardera sida innan man själv satt 
fast i en gång. Efter guidningen grillade vi 
korv och kolbullar. 
 På vägen hem fick Mikael punktering på 
sin civila motorcykel. Efter lite olika försök att 
kunna fortsätta köra så beslutades att vi senare 
hämtar upp Mickes motorcykel med släpkärra. 
Ett härligt gäng som ställer upp för varandra! 
 
Kul dag och kan väl bara säga att planering 
pågår för nästa tur!

Text och foto: Louise Larsson

FMCK arkiv, Mikael Olsson.



FMCKs tävlingar  
2021

FMCK SKÖVDE 
19 – 25 juli
ENDURO WEEK
”En vecka fylld med spänning och upplevelser för både gammal och ung”
FMCK Skövde är både stora, omtalade och verkligt duktiga på att köra och att hålla i internationella  
endurotävlingar. Kolla här vad som händer hos dem i sommar:

• Skövde Enduro Week startar måndagen den 19 juli med att tävlande för Enduro-VM anländer.

• På onsdagen den 21 juli äger en Guldhjälmstävling rum på Kråkeberget där de yngre får tävla.

• Under torsdagen äger prologen rum, samt depån för Billingen Enduro Challenge öppnar, följt av  
fredagen samt lördagen som omfattas av två intensiva Enduro VM-deltävlingar. 

• På söndagen 25 juli sker premiären av Billingen Enduro Challenge – BEC, Sveriges nya varvlopp  
för både motionär och elit. 

Läs mer om Skövde-veckans tävlingar här: 
BILLINGEN ENDURO CHALLENGE 2021 ENDURO VM 2021

FMCK NR 2. 2021   11

FMCK arkiv. Foto: Catherine Hagman.



12   FMCK NR 2. 2021

På den här tiden hade de flesta kårer Mc 
257A Jawa som kårcykel. De hade överlåtits 
till FMCK då Försvarsmakten enbart börjat 
använda Husqvarna 258. Jaworna fanns det ju 
nästan obegränsad tillgång på. Varje kår hade 
säkert ett 50-tal cyklar, av varierande skick, att 
tillgå för kurser och andra kåraktiviteter. Det 
här var ju på den tiden då de lokala kårerna ar-
rangerade egna kurser för både nya och gamla 
medlemmar. 
 Någon medlem i Strängnäskåren kläckte 
den lite galna idén att en resa med några av 
våra gamla klenoder till fabriken utanför Prag, 
där de en gång hade tillverkats, skulle vara 
intressant. Ja, varför inte! Några medlemmar 
började så att planera för äventyret. Vårvintern 
1994 ägnades åt förberedelser, genomgång av 
mc, planering av reserutt, beställa tillstånd från 
Materielverket och UD att föra militära fordon 
utomlands, skriva brev (just det, brev, sådana 
man stoppar i ett kuvert och sätter frimärke 
på) till Jawafabriken om det planerade besöket. 
Hemvärns- och frivilligavdelningen på P10/

Fo43 ställde sig också positiva till resan och 
lånade ut en följebil och lite proviant. 
 
Mitt i den rekordvarma sommaren 1994 begav 
sig 8 förväntansfulla medlemmar iväg från 
Strängnäs med 8 välpreparerade 257:or och en 
följebil med packning och lite reservdelar. Dags-
etapperna var planerade till ca 30-40 mil och 
motorvägar skulle undvikas i största möjliga 
utsträckning. Övernattningar på enkla motell 
och vandrarhem var förbokade. Det här skulle 
inte bli något race utan en lugn resa med tid 
för nödvändiga reparationer på hojarna, om så 
skulle behövas. De farhågorna skulle dock visa 
sig vara ganska obefogade. 
 Första nattstoppet blev på militärlägret i 
Skillingaryd. Där fick FMCK som frivilligorga-
nisation bo gratis. Blev lite grillning och översyn 
av cyklarna efter första dagens etapp innan det 
blev tapto. Tidig morgon iväg, medans blåröken 
la sig över det småländska höglandet innan 
karavanen till eftermiddagen nådde Trelleborgs 
hamn. Strax innan hade ett stopp gjorts på 

regementet P2 i Hässleholm (tänk vad många 
regementen det fanns förr runt om i Sverige) 
för tankning. I följebilen fanns också ett antal 
20-litersdunkar som fylldes upp inför komman-
de färd genom Europa (det här utspelade sig på 
den tiden då regler för transport av bränsle var 
lite luddiga, så var också våra kunskaper om 
dessa eventuellt förekommande bestämmelser). 
Färjan från Trelleborg tog oss till Travemünde 
som nu plötsligt inte längre låg i DDR, utan 
i det återförenade Tyskland. Åtgärder efter 
körning innan sen middag och sängdags på ett 
slitet, men helt ok motell i utkanten av staden.

Dag 3. 
Färden gick vidare söderut genom vackra, fort-
farande kullerstensbelagda, kurviga landsvägar, 
kantade av gröna alléer. Det var då mindre än 
fyra år sedan Öst- och Västtyskland hade åter-
förenats. Det pågick febrilt återuppbyggande 
överallt längs resvägen av den nedgångna forna 
kommuniststaten DDR (Deutsche Demo-
kratische Republik). Tidigare hade man bara 

FMCK STRÄNGNÄS

Med Jawa  
i österled

Ett roligt minne, som vi redan för många år sedan skrev lite grann 
om i Journalen, var en resa som genomfördes som en kåraktivitet till 

Jawafabriken i Tjeckien 1994. Kanske dags att göra en tillbakablick på den 
resan så här snart 30 år senare.

Hemresa via färja. Avresa från P10.
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Fortsättning på nästa sida

Tankning.
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kunnat resa genom landet med speciellt transitvisum. Då måste man noga 
följa så kallade transitvägar genom landet och eventuella avvikelser från 
den rutten kunde medföra tråkigheter för den skyldige. Nu var det dock 
fritt att åka vilka vägar man ville. Borta var också den tuffa och tidskrä-
vande gränskontrollen vid in- och utresa i landet.  
 Efter ett kort stopp i Berlin rullade kolonnen vidare genom den tyska 
landsbygden. Mot kvällningen tog vi in på ett typiskt tyskt Gasthaus där 
vi kunde njuta av lite god mat, kall öl och på tv se Sverige avancera vidare 
i fotbolls-VM i USA. På grund av lite språkförbistring blev ”zwie Beer, 
bitte” något liknande ”zwei Beer Bricke” istället, vi serverades två brickor 
öl! 

Dag 4. 
Idag skulle gränsen till Tjeckien passeras. Men först skulle den tyska 
delstaten Sachsens huvudstad Dresden passeras. Dresden, som före det 
andra världskriget var en av Centraleuropas vackraste städer, bombades 
till ruiner den 13-14 februari 1945 av 1107 brittiska och amerikanska bom-
bplan. Närmare 20 000 människor omkom i flygräderna. Från stadens 
centrum leder en vackert slingrande landsväg upp mot gränspasseringen 
till Tjeckien. Idag finns dock en nybyggd motorväg runt både staden och 
de natursköna omgivningarna. 
 Våra Jawor kämpade sig upp för serpentinvägen till gränspasseringen 
Zinnwald. Efter en snabb och smärtfri passkontroll kunde färden fortsätta 
neråt på den tjeckiska sidan via branta nedförslut och skarpa hårnålar. 
Som tur var körde ju vi Jawor med fantastiska bromsegenskaper. Därefter 
var det bara raka vägen fram till utkanten av Tjeckiens huvudstad Prag 
där vi bokat in oss på ett ”sporthotell” i bästa öststatsklass. Där skulle 
sällskapet stanna under vistelsen i Prag.

Dag 4-6. 
De närmaste dagarna ägnades åt mc-vård, rundtur i Prag, utflykt till ett 
närbeläget slott med mc-museum samt framförallt, resans höjdpunkt, 
besöket på Jawafabriken.  
 Jawa, en förkortning av grundarna Janecek och Wanderer, hade sin 
storhetstid under 1950/60-talet. Då skördade märket stora framgångar 
inom dåtidens endurotävlingar runt om i Europa. Man tillverkade och 
sålde civila brukscyklar med utgångspunkt från de framgångsrika täv-
lingsmaskinerna. Exporten gick i främsta hand till övriga öststatsländer. 
Det var under denna tid som den svenska krigsmakten (som det hette då) 
gjorde sina inköp av Mc 255 och 355. Senare köptes även lösa 250cc-mo-
torer in för att monteras i mc 355 då dessa modifierades. Det var de som 
blev Mc 257. Efter järnridåns och Sovjetunionens upplösning 1991 blev det 
svårare tider för företaget. Efterfrågan på robusta men omoderna motor-
cyklar minskade drastiskt. När vi besökte fabriken hade man samarbete 
med italienska företag för att ta fram en lite mer attraktiv mc. 
 Fabriken ligger i den lilla staden Tynec nad Sazavou, några mil söder 
om Prag. Datumet för besöket på fabriken var tyvärr den enda stora 
missen i planeringen vi gjort. När vi rullade in på fabriksområdet fick vi 
veta att produktionen låg nere just den dagen. Det var visst någon form 
av ”klämdag”. Dock mötte oss en delegation från företagsledningen med 
guide och tolk. En av de som tog emot oss blev nästan tårögd när han såg 
våra krigshojar, han hade varit med och monterat dessa någon gång på 
60-talet. Vi fick en presentation av företaget och de modeller som just nu 

Bild 1: Deltagare och mottagnings-
kommitten på Jawafabriken.

Bild 2: Brandenburger Tor i Berlin. 
Porten mellan gamla öst och väst.

Bild 3: Rast.

Bild 4: Jawamuséet.
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tillverkades. Det blev också lite visning i fabrikslokalerna, förvisso dock 
tomma på arbetare. Till sist även visning av fabriksmuséet där många fina 
gamla Jawor fanns att beskåda.  
 Vi tackade för vänligt bemötande, överlämnade några gåvor, bl.a. ett 
FMCK-standar, och rullade ut från grindarna med den sedvanliga blårö-
ken hängande kvar mellan de slitna fabrikslokalerna. Dags att förbereda 
för hemfärd.

Dag 7. 
Med fulltankade mc lämnade vi Prag och styrde kosan mot tyska gränsen 
igen. Denna gång via en annan gränspassering. Fortfarande rullade hojar-
na utan några större problem. Någon kondensator som gav upp, sliten gas-
vajer och ett par punkteringar var nog det enda som gjort att reservdelslå-
dan behövts öppnas. Niklas hade dock problem med en läckande tank på 
sin mc och fick köra med regnbyxor på för att undvika följdskador på de 
viktigare genitalierna. Den som fått bensin in på bara skinnet vet hur det 
svider. Niklas är numera familjefar så några allvarliga biverkningar blev 
det tydligen inte.  
 Ett märkligt fel drabbade Gunillas Jawa. Den ”käkade” tändstift. Det 
blev byte varje morgon och efter längre raster. Det visade sig att Gunilla 
bytt till nytt avgassystem innan avfärd och den nya ljuddämparen hade 
en strypning som orsakade detta fel. Efter avlägsnande av strypningen 
fungerade allt perfekt igen, tyvärr upptäcktes detta först näst sista dagen. 
Det blev lite längre dag än tidigare och mot kvällen blev det stopp på ett 
trevligt Gasthaus igen, mat och någon öl och fortsatta fotbollsframgångar 
för de blågula. 

Dag 8. 
Vi hade ännu en lång dag framför oss. Målet var att ta oss upp till 
Hamburg denna dag och vi hade bokat härbärge på ett litet motell som 
vi kände sedan tidigare från den populära endurotävlingen Onkel Toms 
Hûtte. När vi passerade en vägskylt med namnet Lûtzen var vi tvungna 
att göra halt. Vi kunde ju inte missa att besöka platsen där Gustav II Adolf 
kämpade och dog i dimman 1632. Sagt och gjort, efter att frågat en lokalbo 
om vägen till slagfältet blev vi visade rätt över ett stort fält. Vi tog sikte på 
ett litet samhälle längre bort och körde ut över fältet. Vi kom strax fram 
till en liten kyrka med minnesplats över slaget. Efter trevlig visning av 
en entusiastisk guide kunde vi fortsätta vår färd norrut. Efteråt kunde vi 
konstatera att vi var nog de enda svenskar som med militära fordon korsat 
slagfältet sedan 1632. 

Nästa dag var det dags att lämna Europas fastland. Planeringen var att 
spara lite körmil genom att ta färja från Kiel i Nordtyskland till Nynäs-
hamn. Vi hade bokat biljetter med ”Anna Karenina” som kördes av det 
ryska rederiet Baltic Line. Denna båt gick senare under namnet Regina 
Baltica mellan Tallin och Stockholm. Vi anlände till Nynäshamn utan 
problem och kunde puttra in genom kasernvakten på P10 på utsatt tid, allt 
enligt plan. 
 
Det hade varit en inspirerande resa och förvånansvärt fritt från oför-
utsedda händelser. Speciellt intressant var att resa igenom de före detta 
östländerna Östtyskland och Tjeckoslovakien. Där hade mycket föränd-
rats bara på de drygt fyra år som gått sedan Berlinmuren föll. Det var ett 
öppnare folk man mötte , fyllda av optimism och framtidstro, jämfört med 
det jag mötte under mina resor i öst på 70/80-talet. Tyvärr fanns ju också 
bekymmer t.ex. företag som Jawa som nu måste klara konkurrensen med 
företag i väst.

Vi som deltog på resan var:
Gunilla Östling, Lars-Erik Lindqvist, Niklas Annergård, Johan Edels-
värd, Ola Larsson, Stefan Andersson, Anders Jansson, Gunilla Pettersson 
och Tomas Ytterberg. Tyvärr fick Anders och Gunilla Pettersson lämna 
oss redan i Trelleborg då Gunillas pappa blivit allvarligt sjuk hemma i 
Strängnäs.

Text: Tomas Ytterberg, FMCK Strängnäs  
Foto: Tomas Ytterberg och Gunilla Östling

Lite service av mc utefter vägen. Vart är vi på väg...

Dimman i Lützen.
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Valborg i Uppsala  
– annorlunda med 
besked!
I Uppsala firas normalt sett Valborgsmässoafton som ingen annanstans i landet. Skvalborg, Kvalborg och sen 
kulminerar festen med Valborg. Men årets Valborgshelg blev minst sagt minnesvärd av helt andra orsaker. 
Ett normalt år samlar tiotusentals Uppsalabor och fyller stadens gator och torg. Förutom champagnefrukost, 
forsränning, sill-lunch, mösspåtagning, vårkonsert med mera så brukar det såklart ordnas både majbrasor och 
fyrverkerier. Istället för knökfulla parker möttes allmänheten i år av ett tydligt  
budskap om att festen var inställd och parkerna var fysiskt avspärrade.  
Under Valborg rådde ett tillfälligt förbud att vistas i Ekonomikumparken,  
Observatorieparken och Stadsträdgården med stöd av pandemilagen.

Hojar lastade och klara,  
på väg ut till eftersök.

FMCK UPPSALA
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Fast en del festande brukar det ändå kunna 
bli runt om i stan och dess ytterområden, 
trots avspärrningar, förbud och rekommen-
dationer. Inom FMCK Uppsala är vi många 
medlemmar som ställer upp och frivilligt 
nattvandrar på mc när så behövs; vid Valborg, 
skolavslutningar, andra större tillställningar. 
All form av nattvandring sker ideellt, vi ställer 
alla upp och kör med våra civila motorcyklar. 
Vi har ett etablerat samarbete med Polisen och 
Uppsala ungdomsjour sedan ett par år tillbaka. 
Årets nattvandring under Valborg var redan 
planerad sedan länge och de första hojarna 
var ute och körde under torsdagskvällen. En 
relativt lugn natt, men ändå klart värdefullt 
och uppskattat att vi var där och körde. Med 
motorcyklar blir nattvandringen en ren fröjd 
och det är lättare att komma fram till platser 
där ungdomarna samlas. För de motorintres-
serade blir det också ett bra sätt att öppna upp 
för samtal. Många nyfikna vill prata moped/
motorcyklar med oss, ställa frågor hur man 
tar ett körkort med mera.  Det blir en extra 

trygghet för ungdomarna att veta att det finns 
vuxna ute som bryr sig och som man kan prata 
med om det är något. 
 
Men tidigt på fredagsmorgonen den 30:nde 
april kom så ett meddelande som föränd-
rade allt; Begäran om stöd vid ett eftersök i 
Norduppland efter en man i 50-års åldern. Det 
var bara några veckor sedan det förra eftersö-
ket och nu hade en man försvunnit i Östervåla, 
möjligen på cykel. Vi ställde då snabbt om och 
kommunikationen duggade tätt. Några kunde 
sticka iväg med omedelbar verkan, andra 
gjorde sig redo för avlösning i ett senare skede. 
Vi fyllde snabbt upp kvoten för de motorcyk-
lar som Polisen hade efterfrågat och några 
förare till fanns i reserv. Våra mc-ordonnanser 
kom faktiskt först till plats, till och med innan 
Polisen hade etablerat sin stab inne i rädd-
ningstjänstens lokaler.  
 
Parallellt med den stödinsatsen så gjorde sig 
flera andra hojåkare redo för fortsätta att 

nattvandra ytterligare en eftermiddag & kväll 
under själva Valborgsmässoafton. En kväll 
som visade sig vara otroligt lugn jämfört med 
ett normalt år. I områdena just kring Carolina-
backen och Ekonomikum-parken visade färsk 
statistik från Telia på ca 70-90% färre mobilte-
lefoner i området, jämfört med Valborg 2019. 
Runt om ytterområdena samlades ändå ung-
domar vid olika badplatser med mera för att 
grilla, lyssna på musik och umgås hela kvällen 
lång. Eftersöket å sin sida fortsatte med kraft 
in på kvällen tills det blev mörkt, och då hade 
förarna avverkat otaliga mil på små stickvägar 
runt om i skogarna. 
 
Lördag den 1:a maj, en röd dag som vissa 
människor njuter av lite extra av, andra vill 
nyttja till att demonstrera på. Vi andra passade 
på att gå upp tidigt i ottan, ladda termosen och 
lasta nya hojar på släp och tog sedan sikte på 
Östervåla, sökinsatsen efter mannen fortsatte 
på sitt andra dygn. Vädret var strålande vack-
ert, och även om natten varit lite kylig så hade 

Fortsättning på nästa sida
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Nattvandring i Uppsala, Kristoffer & Niclas gör sig redo.

Eftersök lördag morgon, Jörgen är startklar.

Ödehus långt ut i skogen.

Hundförare Mats poserar 
gärna för Journalen. 

MIC:en orienterar sig och tar emot samtal 
från folk som anmäler sig, telefonen gick 
varm den dagen.



vi goda förhoppningar. Väl på plats fanns cirka 50% fler Hemvärnssol-
dater än vad Polisen egentligen hade begärt, och de blev positivt överras-
kade och tog emot oss hjärtligt. Extra välkommet var såklart att många 
hundförare och mc fanns på plats, bra extraresurser vid ett eftersök. Just 
som de första indelade gröna patrullerna hade åkt ut till sina avdelade 
sektorer kom ett välkommet besked – mannen var återfunnen vid liv. 
En polispatrull som tjänstgjort vid eftersöket dagen innan hade åkt en 
bit ut mot kusten, förbi en inrapporterad position med en observation 
av en man med liknande signalement. En sån skön känsla när man får 
bryta ett eftersök med lycklig utgång! 
 
Vi nöjde oss dock inte riktigt med enbart dessa aktiviteter under en 
redan händelserik helg. På söndagen hade vi redan planerat Grund-
förmåga för våra rekryterade nya samt blivande ordonnanser och visst 
mäktade vi med att genomföra även detta. Det blev en del avrostning för 
vissa av oss och helt nya moment för andra. I strålande solsken, trevligt 
sällskap och en god grillad lunch så avrundade vi långhelgen på ett 
riktigt bra sätt. Eftersom det fina vädret fortsatte under hela söndagen 
så kunde vi sprida ut oss ordentligt utomhus och skruva mc 258. Det 
blev också en fin blandning av vård efter eftersöket för vissa och lite mer 
grundläggande mek och körning för andra.  
 I reflektionerna efteråt finns alltid detaljer som kan finslipas och bli 
ännu bättre, men jag är själv grymt nöjd att få kvittensen att vi klarade 
av att genomföra flera olika uppdrag i stort sett samtidigt – och dessut-
om ställa om med kort varsel när förutsättningarna förändrades. Det 
visade verkligen på devisen – Om något händer finns alltid FMCK!

Text: Oscar Eklund, 21:a hemvärnsbataljon. 
Foto: Oscar Eklund, Cay Åsberg, Magnus Rosengren, Markus Lidén, 
Johanna Holmlund Lautmann, 21:a hemvärnsbataljon samt Cosmin

EFTERSÖK i Östervåla
Eftersök med Äcco i Östervåla i anslutning till en liten by med 
några hus. Många är ute i sina trädgårdar. Alla vi träffar vill 
prata, de flesta känner till den försvunne. Någon vill bjuda på 
kaffe och en annan tipsar om att han just stängt av elstängslet 
till hästhagen så vi kan komma åt att söka. En ung man 
kommer fram och säger lite blygt ”Stort tack till er för allt 
ert engagemang”. Det tacket tycker jag ni alla ska suga åt er 
av. Att vara med i hemvärnet innebär att du är en engagerad 
person, och det vi gör för samhället är uppskattat. Sköt om er 
allesammans!

Fredrik Staland, 21:a hemvärnsbataljonen 

”I strålande solsken, trevligt sällskap och en 
god grillad lunch så avrundade vi långhelgen 
på ett riktigt bra sätt. Eftersom det fina vädret 
fortsatte under hela söndagen så kunde vi 
sprida ut oss ordentligt utomhus och skruva 
mc 258.”
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Mer information hittar du 
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Tipsa mig!
Det är här det brukar komma lite små tips i varje 
nummer av FMCK Journalen. Är du gammal i gården kan 
du säkert redan sånt som tas upp här. Men det händer att 
jag stöter på folk på 258:an som missat knepen. Därför brukar 
jag dela med mig av dem här. 

Har du nåt bra knep? Skicka in det på en gång. Alla bidrag är värdefulla Har du tur 
hamnar du på ”smarta-knep-toppen”. Ju bättre tips desto mer poäng. 

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

– av Lennart Rönnholm

Byte av bromsvajer
Ibland när man ska byta bromsvajer kan den kärva lite. Här 
kommer ett litet knep för att göra det enklare.

Man börjar med att justera in justerskruven intill vajern, vrid 
springan på justerskruven och muttern så de pekar utåt.  Det är 
sen här som det brukar kärva lite, när man ska få loss vajern. 
 Ta ett fast grepp om vajerns hölje och dra den utåt i vajerns 
riktning. Håll den spänd, dra samtidigt in bromsgreppet samt 
släpp bromsgreppet utan att släppa vajern. Nu när du släpper 
bromsgreppet har du fått mer vajer ut ur höljet, vilket gör att det 
är lättare att häkta loss vajern ur justerskruven. 
 Det brukar vara svårare att montera tillbaka än att ta bort 
och för att förenkla så kan man använda samma teknik som 
ovan. 
 
Börja med att häkta i vajerns nippel i bromsgreppet och lägg  
vajerhöljet på ovansidan av justerskruvens mutter samt håll 
vajern spänd som tidigare. Dra in och släpp bromsgreppet, nu 
har du mer ren vajer framme. Häkta i vajern i justerskruven och 
justera till ett bra spel. 
 
Tack Oskar Eklund för att du skickat in tips. 
Lelle R.

 

Oskar Eklund 3 tips 

Joakim Bergman 1 tips

TipstoppenTipstoppen
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AO2: Ao2 rapporterar

INFO FRÅN : AO3 utbildning

RIKSSTYRELSEN OCH KANSLI

Sitter vid dator i min skrivhörna. Majsolen skiner genom 
fönstret och gör det lite svårt att läsa på skärmen. Ute är 
det fortfarande dåligt med värme och våren dröjer. Jag 
hoppas och önskar att det blir mer av både värme och 
hojkörning under kommande veckor.

Jag fick förtroendet att arbeta i styrelsen 
ännu ett år och funderar nu på vad ni har för 
önskemål och behov från 
Ao2 “Information och 
rekrytering”? 
 – Enligt NE (lexi-
konet National Encyklo-
pedin) är information ’ge 
form åt något’, generell be-
teckning för det menings-
fulla innehåll som överförs 
vid kommunikation i olika 
former.  

 – Wikipedia drar till med; Information uttrycker 
kunskap eller budskap i en konkret form, och består 
ofta men inte alltid av en samling fakta.   
 Så vad är det som ligger på mitt område? 
De sociala medierna naturligtvis som ökar i betydelse. Rätt information 
i rätt tid är jätteviktigt för att man inte tappar förtroendet och intresset. 
Här tar jag gärna emot tips om vad ni vill se på sidorna. Att ni själv bidrar 
med något är också något jag gärna ser. Använd Facebook-sidan “FMCK 
Ordonnansen” om du har frågor som kan vara av intresse för fler. Tipsa om 
kommande evenemang eller berätta vad just er kår hittade på i veckan. Lyft 
och hylla en kompis som gjort något bra och håll en god ton med spännan-
de diskussioner, För FMCKs bästa. 
 Följ oss också gärna på Instagram, vi finns med under: @fmck_ och @
fmckkansli där vår kårmekaniker Tomas lagt upp bilder på civilhojarna 

som ska användas av våra nya CMR (civil mc resurs). Vår medlemstidning 
Journalen kommer ut med fyra nummer om året med information om vad 
som händer ute i kårerna, artiklar om resor och tips och trix. Jag tjatar om 
mer engagemang från er. Vi har ingen anställd redaktör eller reporter som 
far land och rike runt för att hitta guldkorn. Nej, det är NI själva som mås-
te bidra med bilder och text. Kom ihåg det behöver inte vara så avancerat vi 
hjälper gärna till med att fixa till texten om det behövs. Nästa manusstopp 
hittar ni i Journalen sidan 2 och se till att komma in med material, vi längtar 

att få höra från er. 
Vi har också vår hemsida www.fmck.se  Här ska finnas 
information av annan sort än på vår Facebooksida, till 
exempel kontaktuppgifter till kansliet och riksstyrelsen. 
Här ska man även hitta information om utbildnings-
vägar och aktuella kurser. När det gäller informationen 
under utbildningsfliken har det varit svårt eftersom vi 
själva inte fått information från våra huvudmän i dessa 
pandemitider och har därför haft mycket svårt att pla-
nera kurser och informationen har varit bristfällig eller 
ändrats på kort varsel. På hemsidan ska också finnas 
information om Riksstämman och andra händelser som 
är av speciellt intresse. Har ni sett kalenderfunktionen? 
Jag hoppas att när tiderna börjar normaliseras kommer 

också kalendern att fyllas på med tävlingar, kåraktiviteter, och andra roliga 
saker. Vi får även frågor från nya intresserade som vill ha kontakt med en 
lokal kår men kontaktuppgifter saknas eller är gamla. Här behövs hjälp 
från er ute på kårerna, så påminn er kåradministratör att gå in och upp-
datera kontaktuppgifter och annan information om er kår. Jag hoppas på 
förståelse även om allt inte händer snabbt och att ni ibland får vänta på svar 
från oss men vi gör detta på vår fritid, det är ett hedersuppdrag som sker 
på ideell bas. En hel del kvällar och helger går åt men jag får också tillbaka 
mycket. Det är roligt och med uppmuntran och kramar från er får man än 
mer energi.

Vänligen Bim

Det är knepiga tider nu med Covid. Det påverkar hela samhället och det krävs att vi alla tar ansvar. Ur vårt 
perspektiv betyder det att vi måste Covid-anpassa kurser, vi måste flytta kurser och vi måste ställa kurser. Det på-
verkar oss alla, dels oss som jobbar med att försöka pussla ihop allt, men likaväl dig som ska gå kurs och kursen 
blir ställd, flyttad eller ändrad med allt vad det innebär. Krångel med arbetsgivare, pussla med familjen och allt 
annat. Vi måste alla hjälpas åt att ta ansvar för att bidra till minska smittspridningen. Vi får inte slappna av, vi ser 
ljuset i tunneln nu, bit ihop, vi är snart framme.

Kurser som ändrats:
• Trafikpostkursen, flyttad till Eksjö V31, 14 platser
• IKP, läggs tillsammans med Grundkurserna, två IKP-platser per GkMc
• IK-mc, flyttad till Eksjö V32-33
Kolla på hemsidan under utbildning, där lägger vi ut ändringar så fort vi får saker att landa. Jag vill även passa 
på att flagga för att vi i viss mån lägger ut info i Facebookgrupperna FMCK-ordonnansen och FMCK-riksför-
bund.

Munskydd, avstånd och sprit på händerna!
Lennart Rönnholm, C-Utb

”Jag hoppas att 
när tiderna börjar 

normaliseras kommer 
också kalendern att 

fyllas på med tävlingar, 
kåraktiviteter, och 

andra roliga saker”
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Suzanne Zotterman

Major Thomas Bonds

RAPPORT FRÅN NYINVALD LEDAMOT I FMCK RIKSSTYRELSE AO3

AVTACKNING AV

Jag tackar kårerna för valet av mig 
som ledamot till riksstyrelsen. Vi har 
haft konstituerande möte och min 
roll blir att biträda Lennart Rönnholm 
på utbildning (AO3/arbetsområde 3). 
Vi har också haft det första ordinarie 
styrelsemötet efter Riksstämman. 
Det kommer ta ett tag att sätta sig in 
i hur arbetet fungerar men med stöd 
från övriga styrelsen löser det sig. 
Nedan en kort presentation om vem jag är och 
hur jag hamnat här. I stort samma text som 
fanns på hemsidan inför stämmovalet. 
 Som 16-åring byttes hästarna till motorcyk-
lar. Jag fräste omkring, året runt på bygden på 

min Honda 125 Twin med kompisen bakpå på 
vådliga färder. Samma dag jag blev 18 hoppade 
jag på min CB500 och med samma kompis bak-
på åkte vi på mc-träff. Sen har livet kretsat kring 
motorcyklar och jag hade varit en helt annan 
människa idag om inte motorcyklar funnits i 
mitt liv. 
 I mitten av nittiotalet hittade jag FMCK och 
var kårchef under ungefär sex år. Sedan 1998 
har jag varit FMCK-instruktör och 2016 blev 
jag mc-instruktör. Det är så roligt att jobba som 
instruktör och kurschef, det får mig att växa 
lite varje gång. Jag blir glad av att se när elever 
”fattar det” och utvecklas under en kurs. Jag 
funderar alltid på hur jag som instruktör bättre 
ska få elever att utvecklas och gilla det här lika 
mycket som jag. 
 Sen 2019 har jag varit med i Arbetsgrupp 

Utbildning (AGU) och bl.a. jobbar jag med att 
försöka förenkla att vara kurschef. Jag kommer 
fortsatt försöka bidra för att det ska bli mer 
lockande att vara både kurschef och instruktör. 
Du som är instruktörer och har tankar om vad 
som skulle få dig att kunna/vilja jobba mer, hör 
av dig till FMCKs kansli eller styrelsen – även 
om du tänker att dina tankar är självklara eller 
har dryftats förut.

Med tanke på att Mj Thomas Bonds, chef Log. avdelningen (tidigare chef Stöd-
avdelningen) på Norra Smålandsgruppen i Eksjö går i pension i juni så inbjöd 
han sina kollegor till en avtackningsmiddag den 26 maj.
Riksförbundet tilldelade Thomas en FMCK-sköld som tack för hans stöd och engagemang på 
FMCKs centrala utbildningar som vi genomfört i Eksjö. Thomas har under dessa varit ett stort stöd 
för FMCK. Även Eksjökåren tog tillfället i akt och tilldelade Thomas en Förtjänstmedalj i guld för 
hans stöd och engagemang för den lokala kåren. 
 FMCK vill ännu en gång rikta ett stort tack till Mj Thomas Bonds för ditt stöd och engagemang 
till vår verksamhet och önskar dig en härlig pension!

Text: Camilla Blomdahl 
Foto: Fredrik Blomdahl

FMCKs Riksstämma 2021
Årets Riksstämma blev genomförd 24 april och rikskårchef Fredrik Blomdahl blev omvald till en 
ny period om två år och även Claes Levinsson blev vald till två år. Vice rikskårchef blev omval på 
Lennart Rönnholm på 1 år.
Riksstyrelsen hälsar de två nya ledamöterna Suzanne Zotterman och Niklas Lundin välkomna in i 
styrelsen och tackar Camilla Blomdahl och Carl-Henrik Hallberg för arbetet de lagt ner i styrelsen 
under sin tid i styrelsen. 
 RED: Bild på ”nya” styrelsen kommer så snart de alla haft möjlighet att träffas fysiskt.
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FMCKs kurser  
2021

FMCKs KURSER 
HÖSTEN 2021

GU = Grundutbildning        UU = Ungdomsutbildning        IU = Instruktörsutbildning        e.s.o = enligt senare order 

OBS! PRELIMINÄRA KURSER PÅ GRUND AV FORTSATT OSÄKERT LÄGE

Aktuella kurser läggs alltid upp på vår webbsida under fliken Utbildning, 
så håll gärna extra koll där på grund av fortfarande osäkert läge i samband 
med covid-19.  
 
I nuläget saknas sista anmälningsdatum då alla kurser har flyttats. Så skicka 
ändå in din ansökan så får du svar från FMCKs kansli om du har getts en plats 
på utbildningen. Det gäller även om du skickar nära inpå kursstarten, då det 
eventuellt kan finnas någon plats kvar.  
 Med tanke på pandemin och de ändringar som därför följer, så blir det 
inte antagning som vanligt vid kurserna i Eksjö utan vi måste ta hänsyn till 
områdesprincip vid antagning och kursdeltagarna ska delas in i mindre grupper 
för att minska risken för smittspridning. Därför försöker vi placera sökande från 
samma kår ihop och detta kommer resultera i att valfriheten inte blir så stor 
tyvärr, utan man blir erbjuden en plats på ett av alternativen.

KURS UTBILDNINGSDAGAR

Trafiktjänst (Post) v 31 31 juli – 7 augusti

IK Mc v 32-33 7 – 21 augusti

GK Mc Eksjö v 32-33 7 – 21 augusti

GK Mc Eksjö v 34-35 21 augusti – 4 september

GK Mc Eksjö v 36-37 4 – 18 september

FK Mc Eksjö v 39 25 september – 2 oktober 

GK Mekaniker Skövde v 42 16 – 23 oktober

UK 1 AM (v 29) e.s.o

UK 2 AM (v 30) e.s.o

Instruktörskonferens v 44 5 – 7 november

Kurschefskurs v 45 12 – 14 november

IK FK Vinter e.s.o

Även om sista anmälningsdag varit kan det finnas platser kvar. Kontakta FMCKs kansli för mer info.



FMCK Sektioner Mitt FMCK
Stämmer dina uppgifter  
i FMCKs medlemsregister?
Om inte, går du miste om mejl från oss. Det kan då till och med krångla för dig att logga in på vår  
webbsida. Som medlem är det verkligen viktigt att dina uppgifter stämmer hos oss. Så kolla inloggad  
på www.fmck.se mina sidor att din mejladress, bostadsadress, mobilnummer med mera stämmer.  
 OM du inte fått något mejl ifrån FMCK riks OCH har en Outlook-mejl, är det ett säkert tecken på att du behöver 
kolla upp detta, då just det mejlkontot har ett extra skydd mot okända avsändare: 
 Dubbelkolla att myclub.se eller @myclub.se är accepterad avsändare (som FMCK riks skickar ifrån). Kolla även 
om det ligger mejl i spam-mappen eller skräppost från den avsändaren och åtgärda då enligt datorbilden här  
nedan. 
 Om du har webb- och mejlfrågor, kontakta oss på: support@fmck.se

Lägga till mottagare av mina 

e-postmeddelanden i listan med 

betrodda avsändare 

 
När du skickar ett meddelande till 

en person eller organisation som 

inte är en Outlook-kontakt läggs 

inte mottagarens e-postadress till 

i Listan Betrodda avsändare. Det 

innebär att när mottagaren svarar 

på ditt meddelande är det möjligt 

att svarsmeddelandet flyttas till 

mappen Skräppost – eller inte ens 

tas emot av ditt Outlook-konto 

om det är bifogade bilagor med i 

mejlet till dig.

Hantera skräppost med listorna 

Spärrade avsändare och Betrodda 

avsändare 
 
Klicka på Start. Gå till gruppen 

Ta bort, klicka på Skräppost och 

sedan på Skräppostalternativ.  

Gör något av följande: Om du 

vill lägga till betrodda avsändare 

klickar du på Lägg till på fliken 

Betrodda avsändare. Om du vill 

lägga till betrodda mottagare 

klickar du på Lägg till på fliken 

Betrodda mottagare.

Spärra eller tillåt (inställningar för 

skräppost) – i Outlook 

 
Betrodda avsändare är personer 

och domäner som du alltid vill ta 

emot e-postmeddelanden från. 

Betrodda mottagare är mottagare 

som du inte vill blockera. De är 

vanligtvis grupper som du är 

medlem i. Meddelanden som 

kommer från e-postadresser 

och domäner i listan Betrodda 

avsändare och mottagare skickas 

aldrig till mappen Skräppost. 

VIKTIGT!
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Första  
CMR-instruktörs- 
kursen har genomförts
Efter ett år av förberedelser är den första CMR-instruktör-
skursen genomförd. Fem mogna män ankom till kansliet 
i Skövde. Första punkten var att prova ut sin utrustning. 
När det gällde t ex MC-stövlar visade sig att vi grovt un-
derskattat storleken på elevernas fötter. Men detta löste 
sig genom att de tagit med sina egna stövlar. Bra tänkt. 
 
Utbildningen av instruktörerna har varit lika mycket utbildning som 
ett samtal, där de blivande CMR-instruktörerna bollat sina idéer mot 
övningsledningen för att skapa ett kursprogram som blir så bra det tän-
kas kan för de blivande CMR-eleverna. Troligen kommer ytterligare en 
kurs för blivande CMR-instruktörer genomföras inom en snar framtid. 

Något datum är dock inte bestämt. Det finns redan en lista med intres-
serade inom kårer som vill gå kursen. Detsamma gäller för CMR-kur-
serna. Vid Journalens deadline fanns inget spikat datum men förhopp-
ningsvis kan de nyblivna CMR-instruktörerna inom kort tillsammans 
med kansliet lägga upp kurserna på bl a vår webbsida, under kursutbud 
2021. Och då hoppas vi förstås att ansökningarna kommer att hagla in. 
Både från befintliga FMCK-medlemmar och blivande. (Man måste vara 
medlem i FMCK för att kunna gå CMR utbildning). 
 Vi hoppas och ser fram emot att alla ni i landets kårer hjälper till att 
rekrytera lämpliga personer till CMR-kurserna framöver.

Hälsningar, Patrik Montgomery, FMCK riks AO 9 
Foto: Glenn Andersson och Patrik Montgomery

Inför terrängkörningen laddades det med glada skratt

Bild 1: Tada!

Bild 2: Samling inför körning!

Bild 3: Oops, detta händer även  
den bästa...

Bild 4: Förberedelser hur man binder 
upp reservdunkar på Mcn.

Bild 5: Och, hur funkar den här?

Bild 6: Glada MC-instruktörer.

Bild 7: Paus med vidunderlig  
utsikt över Skövde.



FMCK NR 2. 2021   25

1

2

3 4

5

7

6



26   FMCK NR 2. 2021

Hej alla! 
Äntligen så ligger den nya 
tändspolen redo för beställning.
OBSERVERA att vi har fått en del nya artikelnummer.

TÄNDSPOLE F3770-001909 
SVÄNGHJUL F3770-001910 
STATOR F3770-001911 

Detta gäller endast det nya systemet. 
SEM som varit på sedan original ligger kvar på katalog nr men med begränsningar 
gällande status och antal. 
 
Det nya tändsystemet monteras enligt tidigare TO men med skillnad att det saknas 
CDI enhet då denna är inbyggd i spolen. 
 
Vi har även fått en nummerändring på svingmuttern, nytt artikelnummer är 
M1499-811122 M12x1. 
 
Belysningsströmställare under tanken beställs på artikelnummer  
M2480-844636. 
 
O-ring mellan topp och cylinder vid pinnbultar heter  
M1536-211307 9,3x2,4mm. 
 
Det kommer fler ändringar framöver så håll utkik på FMCKs hemsida för vidare 
information. Tveka inte att ringa mig vid frågor.

Trevlig sommar!
Tomas Aronsson  
FMCK MC-mekaniker 
Tel. 076-000 25 23

Stefan Andersson och Anders 
Jansson TVK-Mark besökte 

kansliet för att diskutera 
reservdelsförsörjningen.

Extra kontroll av  
mc258-motorn.
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FMCKs MC-tekniker Tomas Aronsson.



POSTTIDNING B 
PORTO BETALT

FMCK, Kvarnvägen 3, 541 57 Skövde 

Nu kör vi!
I höst startar utbildningen till civil mc 
resurs (CMR), för dig som vill ställa 
upp när samhället behöver dig.

Är detta något som intresserar dig  
så läs mer på www.fmck.se under  
Civil Verksamhet.


