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Verksamhetsåret 2022 börjar lida mot sitt slut och det 
känns fantastiskt skönt att utbildningarna under året har 
kunnat genomföras normalt igen och utan restriktioner. 
Som det ser ut nu kommer vi att genomföra två 
vinterkurser i Älvdalen och vi arbetar fortfarande på var 
vi kan genomföra de andra vinterkurserna.  
     Vi har haft ett bra möte med Logistik- och 
Motorskolan samt med Rikshemvärnsavdelningen, 
därmed känner jag att vi har kommit framåt i frågan 
”Handbok fordontjänst”. Det som står klart är att 
vi kommer få göra vissa förändringar i våra GkMc-
utbildningar för att vi ska kunna förhålla oss till 
handboken. Det blir nu ett helt nytt kursupplägg 
på grund av de ändrade förutsättningarna. 
Vinterutbildningarna kommer vi att genomföra som 

tidigare, utan förändring. Jag återkommer till er så fort vi är helt klara med detta arbete. 
Jag vill poängtera att FMCK-instruktören även i fortsättningen ska vara lika viktig som 
nu och kunna arbeta på kurs efter det nya upplägget. Jag ser positivt på kommande 
förändringar i kursupplägget och anser att detta är nödvändigt för FMCK. Framåt 
kommer det att behövas fler Mc-instruktörer i organisationen och vägen dit måste bli mer 
anpassad för oss som frivilliga. Jag är övertygad om att en bra dialog med FM ger oss stora 
möjligheter till detta.  
 Det är mycket roligt att se att ni som är Civila Mc-resurser engagerar er ute i 
kårerna och förmedlar aktiviteter i våra sociala medier. Ni fyller en enormt viktig del i 
verksamheten. 
 Som jag i tidigare Ledare informerat om gällande kansliets organisation så har vi nu 
anställt en ny medarbetare, Teres Holst kommer främst arbeta med MyClub, våra sociala 
medier och Journalen. Att vi nu har förstärkt kansliet med ytterligare en medarbetare gör 
att vi nu kommer att ha en jämnare arbetsfördelning på kansliet  
och att vi kan tillgodose och ge er medlemmar  
mer stöd framöver. 
 
Jag önskar nu alla en härlig och stämningsfull jul  
med lite kyla och snö runt om i landet. 
 
Hälsningar Fredrik Blomdahl, FMCK Rikskårchef
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Hej och på 
återseende!
FMCK Journalens redaktör tackar för 8 fina och givande 
år som ansvarig att producera vår medlemstidning. De första 4 
åren ingick funktionen för mig som riksstyrelseledamot för AO2 och 
de 4 sista åren helt ideellt utanför rs, som en vanlig FMCK-medlem 
som såklart hjälper till om och när det behövs.

Nästa nummer, 1-2023, kommer jag att göra tillsammans med vår nyanställda Media/
Kommunikatör Teres Holst, se sid 12. Därefter går redaktionsansvaret helt över till henne, med 
input från mig när och om det behövs. Så vänligen hjälp henne genom att verkligen spamma 
henne med material från alla aktiviteter som du och kåren är på, till varje nummer.
 Mig hittar du framöver enbart i vår ideella FMCK Kommunikationsgrupp, som är en 
undergrupp till AO2, där Kjell B, Oscar E och jag ingår under rs AO2 Bim Kaataja. 
 Tack alla som bidragit med fantastiska reportage, rapporter och bilder från alla möjliga 
aktiviteter. Och tack alla som haft mig i hälarna när jag kontaktat er via Messenger, mejl och 
telefon för att få material från just er kår.

Jag önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!
Catherine Hagman
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• 1:a hjälpen kit, nödradio, batterier ,knivar, elddon, ficklampa 
/ pannlampa (rött sken)

• Hängmatta, tarp, sovsäck (typ lättvikt ), kompass, 
powerbankar

• Vatten samt Triangakök, the, kaffe, soppa (MRE har ej 
tilldelats)

• Lättare ombyte, underställ, strumpor, mm. 

CMR-MATTEUS VÄSTERÅS

Civil MC-resursrapport från  
Matteus 2022 Västerås
Emma och jag börjar förberedelserna med vilken 
packning som ska med på uppdraget, våra tankar går 
mot att trots att denna övning, Matteus-22 är tidsatt för 
en dag, förbereda oss på uppdrag där vi av om någon 
anledning, t ex en uppdragförlängning klarar av att 
självständigt lösa uppgifter över tid, såsom övernatt-
ning, mat och vatten, reparationer osv. 

• Regnställ har vi till MC-kläderna som förstärkning
• Rep.prylar som silvertejp, buntband 
• Spännband, snören. ( Lastsäkring vid ev. trsp. av utr.) 

Det provpackades i sidoväskorna (BMWs Vario-system) 
och endast 50% av lastkapaciteten togs i anspråk. Bra med 
extrautrymmen, man vet aldrig vad uppdragen innehåller!  
 
På morgonen den 27 september ringer klockan redan 05:30. Det 
är gråmulet med regn i luften, dock behagliga 10 C+, detta blir 
nog bra. Efter frukost och påklädning lämnar vi hemmet 07:00 
för färd mot Länsstyrelsen i Västerås, där uppdraget för dagen 
ska börja. 
 
07:58 landar vi hos Länsstyrelsen där aktiviteten är i fullgång och 
andra FFO tilldelas uppdrag, kommunikationsutrustning testas 
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och en spänd förväntan börjar krypa på 
oss, tur det finns kaffe och tilltugg.  
 Vi blir här tilldelade RAKEL-enhet 
och anropsnamn, U3, (Västmanland 
ordonnanspar 3) och får veta att vi, Emma 
och jag, ska invänta ordonnans som 
utgått från Lst-AB, Sthlm, med kartor för 
uppdragsslinga vi tilldelats. 
 Då Emma tilldelats RAKEL-
ansvar och står för kommunikation 
och överlämning/mottagande av 
uppdrag samt kvittenshantering tar jag 
navigation, avrapporteringspunkter. Vi 
ska lägesrapportera var 30:e km till stab, 
samt ansvarar för att själva dokumenten 
mm. inte lämnas oövervakade då Emma 
lämnar och tar emot uppgifter hos våra 
olika aktörer i denna övning.

Vår uppdragsslinga:
Kommun A
Kommun B
Kommun C 
 – Vad  detta innebär vet vi ju förstås 
inte, men det löser sig. 
 
09:00 får vi veta att övningen nu startat 
i skarpt läge, vi inväntar fortfarande 
ordonnans. 
10:40 Ordonnans anländer och lämnar av, 
varpå vi ”U3” känner att det snart är det 
vår tur! 
11:20 får vi så veta att vi ska starta vårt 
uppdrag med att bege oss till drop-plats 
i X-kommun, för flygdrop, som sedan 
ska transporteras till Kommun A för 
överlämnande. 
12:03 anländer vi till drop-platsen. 
 
Väntan, väntan, väntan, väntan.... 13 
C+ och snålblåst, men glatt humör! Här 
passar vi på att inta medhavd lunch. 
13:35 Nu hör vi motorer i luften och 
spanar norrut där ett plan kommer för 
överflygning och gör ett perfekt drop. 
13:52 anländer vi till Kommun A för 
avlämnande av drop och eventuellt 
mottagande av nytt uppdrag från dem. 
14:10 Emma kommer ut från A och 

avlämnar rapport via RAKEL till LST-U, 
inget nytt uppdrag från kommun och 
vi får besked om att ta oss till punkt B, 
turslinga U3. 
 
 Vi tar oss ut på RV56 och viker av 
efter 10 km mot Brotorp och vidare mot 
Svanå. Där går vi vidare mot Ramnäs, 
korsar RV66 och ut på 668 Surahammar 
och 252 för att strax vika vänster in mot 
Kommun B.  
 
15:00 Ankommer kommun B och Emma 
går in för att få nästa uppdrag. 
15:10 Rapportering till stab och order att 
gå mot C. 
 Vi väljer snabb rutt, väg 252 och 
RV66, men först lite bränsle! 
 
15:39 Kommun C. Emma tar emot 
ytterligare paket. 
15:42 Anrop stab, order att bege oss mot 
uppsamlingsplats X, J på kartan. Bara att 
veckla upp kartan, xxx/xxx  och börja leta 
efter ett J! =) 
 Vad tänker vi, jo naturligtvis har nog 
någon ritat ett J dit vi förväntas bege oss, 
men så svårt hade de inte gjort det, J – för 
Järnvägsstation lyser på kartan efter en 
stunds letande!! 
 
16:00 Vi tråcklar oss ut ur från slingpunkt 
C och går ut på RV 66 och viker norr ut 
på U 628 mot Skultuna, kort sträcka U 
681, höger 671 Tibble-Romfartuna. Efter 
Julpa – Strömsborg tar vi 672 mot Tå, där 
vi lägesrapporterar mot Lst-U. 
16:51 ankommer vi till X, där vi tas emot 
för kaffe och avrapportering. 
18:00 lämnar vi X för färd hemåt, vi 
fortsätter med vägval slingrig skogsväg så 
långt det går. 
19:00 Hemma. Något kalla men glada 
och nöjda med dagens övningar. 280 km 
tickade in på mätaren och en rejäl hojtvätt 
behövs, men det tar vi imorgon! 

Text och foto: Joakim Eriksson Säväng
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Inte nog med att Albin i år kammade hem vinsten 
i SM, långloppsserien SCCS och Elitklassen på den 
allra största endurotävlingen GGN/Gotland Grand 
National i oktober, så vinner han dessutom några 
veckor efter GGN överlägset även Sveriges tuffaste 
endurotävling Novemberkåsan. En tävling som mes-
tadels körs under natten under extrema förhållan-
den, i backar, gropar, lerpölar, gyttja och i vattendrag 
– i mörker. Du är verkligen ett fenomen Albin och 
som du representerar FMCK! Jisses!

NOVEMBERKÅSAN 2022
VINNARE FÖR TREDJE GÅNGEN!

Albin Elowson, FMCK Skövde

Tävlingen hölls för första gången i Bollnäs och gick under helgen 
19-20 november. Aldrig förr har Novemberkåsan hållits norr om 
Gävle, vilket ger arrangerande Bollnäs Motorklubb en extra fjäder 
i hatten. 
 Novemberkåsan är känd som ”Sveriges tuffaste Endurotäv-
ling” och är ett kraftprov för alla som kör den. Av årets 112 startan-
de kom 44 i mål, alltså bara 39 procent.

Ladda för en ännu tuffare tävling 2023...
2023 kommer den klassiska endurotävlingen Novemberkåsan att 
arrangeras i Vimmerby.  
 
Senast Novemberkåsan kördes i Vimmerby var 2018, då var det 
runt 60 procent av förarna som tog sig i mål men till 2023 utlovas 
att banan kommer att vara betydligt tuffare. Vimmerby MS mål 
med Novemberkåsan hos dem är att den också ska vara Sveriges 
hårdaste tävling och vill att de som fixar att ta sig i mål inte ska 
vara fler än max 30 procent...

Albin Elowson. Foto Catherine Hagman, FMCK arkiv.
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Inför 2023 har Endurosektionen tagit beslut 
om nya klasser för JSM och VRM enligt 
nedan: 

ENDURONYTT 2023

Nya tävlingsklasser vid JSM  
och VRM enduro 2023

Tävlingskalender

JUNIOR-SM
JUNIOR 
Ersätter JSM1 och JSM2. Öppen för  
förare t.o.m. det kalenderår föraren  
fyller 23 år med motorcyklar  
tillhörande Enduro 1, 2 och 3
YOUTH U21 
Öppen för förare t.o.m. det kalenderår 
föraren fyller 21 år med motorcyklar 
fr.o.m. 100 cc t.o.m. 125 cc 2-takt
 
VRM
VRM 3 
Öppen för förare fr.o.m. det år föraren 
fyller 60 år oavsett maskinklass
VRM 1 kvarstår likt tidigare och VRM 2 
ändras till maxålder 59 år.

KÄLLA: SVEMO

SM/YOUTH/JSM/VRM 2023
Lördag 2023-05-20 Östhammars MK SM

Söndag 2023-06-11 FMCK Malmö SM

Lördag 2023-08-05 Midgårds MC (Hagfors) SM

Söndag 2023-08-06 Midgårds MC (Hagfors) SM

Lördag 2023-08-12 Fältjägarna EF (Östersund) SM

Söndag 2023-08-13 Fältjägarna EF (Östersund) SM

Lördag 2023-08-26 Uppsala MK SM

Söndag 2023-08-27 Uppsala MK SM

Lördag 2023-09-09 Göta MS (Enköping) SM

USM
Söndag 2023-05-28 Hudiksvalls MCK USM

Lördag 2023-06-10 FMCK Malmö USM

Lördag 2023-06-17 Åsätra MK (Åkersberga) USM

Fredag 2023-08-04 Midgårds MC (Hagfors) USM

Fredag 2023-08-11 Fältjägarna EF (Östersund) USM

Söndag 2023-09-03 SMK Värnamo USM

TÄVLINGAR
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FMCK Värmlands förare Mattias Eriksson vann militärklassen 
igen! på Huskvarna 258. Just detta år var det en verklig bedrift 
eftersom Mattias inte hunnit med att träna pga. skador och ope-
ration i arm och axel. Men han har ett pannben som heter duga, 
väl på startlinjen så växer hornen och det finns bara ett läge: Full 
gas, välja rätt spår och viljan att vinna, allt detta har han. Efter 
målgång sa en stålande glad Mattias det var lite svårkört, halt och 
lerigt men det är som GGN ska vara och nu satsar vi på ett sjätte 
varv 2023.  
 
Vi hade en till förare från Värmland, Axel Rönquist som åkte 
militärklassen, och i sin andra start i GGN så körde han till sig en 
hedrande sjunde plats. 
 
Det är alltid lika roligt att bevista Gotland Grand National, där 
träffar man många glada och förväntansfulla förare som bara 
väntar på att deras start ska gå och ju närmare starten är så ser 
man hur de går in i sin egen lilla bubbla och hornen börjar växa. 

GOTLAND GRAND NATIONAL 2022

GGN kördes första gången 1984. Redan år 2000 var 
det över 2000 anmälda och 2016 var över 3000 anmäl-
da. Gotland Grand National har länge betraktats som 
världens största Endurotävling. Banans längd är ca 22 
km, ett varvlopp. Respektive klasser kör i 3 timmar. Över 
3000 deltagare från 15 nationer tar sig fram längs banan 
med de gotländska kalkstenshällarna, den berömda le-
riga Hästskon och med havet som utsikt. Gotland Grand 
National är årets höjdpunkt för alla endurofantaster. Med 
en härlig publik längs banan. 

Meste GGN-vinnaren  
i militärklassen genom tiderna
Mattias Eriksson från FMCK Värmland har stått överst på prispallen hela 5 gånger!

Mattias Eriksson och en medlem från FMCK Uppsala efter målgång.

Axel Rönquist efter målgång.
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Men det vore önskvärt att fler ville köra 
militärklassen så den fick ett större start-
fält. Kanske något att tänka på inför 2023 
för alla oss FMCKare. Så kul vi skulle ha!

Text och foto: Mariette Eriksson,  
FMCK Värmland     

PLACERINGAR I GGN MILITÄRKLASSEN 2022
1. Mattias Eriksson FMCK Värmland 5 varv mål 03:14:12
2. Samuel Bolin       FMCK Falun          5 varv mål 03:21:00
3. Patric Johansson FMCK Hudiksvall 5 varv mål 03:42:41
7. Axel Rönquist FMCK Värmland      3 varv mål 03:00:21

Axel Rönquist i startkurvan.

Axel Rönquist i Hästskon.Starten i GGN.
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BLANDAT

 
...återkommer vi med vår MC-mässan On Tour-event i Stockholm och 
Göteborg. Ingen inomhusmässa det här året heller men vi hoppas att 
ni kommer på spännande visningar och provkörningar av befintliga 
och kommande motorcykelmodeller. Här träffar du också FMCK i egen 
monter. Välkommen! 
 
Exakta datum är vid FMCK Journalens julutgivning inte klara, så håll utkik på 
webben och i nästa nummer av Journalen.

Ny rikshemvärnschef

Varje år genomför Hemvärnet 
Uniform på jobbet-dagen. 
Under dagen som 2023 ge-
nomförs onsdagen den 19 
april, får hemvärnssoldater 
bära uniform på arbetet och 
i annan lämplig verksamhet. 
Deltagandet är frivilligt och 
syftet är att synliggöra och 
väcka intresse för Hemvärnet.

Jag passade på att fota all (nästan iallafall) tilldelad utrustning en MC-ordonnans har. Jag 
hoppas att den kan muntra upp lite här i tidningen. Foto: Oscar Eklund, FMCK Uppsala

Brigadgeneral Laura Swaan Wrede har 
den 30 september tagit över som rikshem-
värnschef efter Stefan Sandborg. Samtidigt 
utnämndes hon till generalmajor. 

Laura Swaan Wrede har en lång karriär inom För-
svarsmakten, både nationellt och internationellt. 
Hennes senaste befattning är som ställföreträdande 
arméchef. Laura har självklart fått en stående inbju-
dan till MC-körning från FMCK. Hon tror dock i nulä-
get att det kan dröja lite. Men håll utkik på din nästa 
MC-kurs, kanske att hon just där kommer insladdan-
de på en 258:a!
 Generalmajor Stefan Sandborg har gått vidare till 
nytt chefsuppdrag inom Försvarsstaben.

Under maj månad 2023...

Uniform  
på jobbet- 
dagen  
2023

Kom ihåg att få skriftligt OK från din 
arbetsgivare om att få bära uniformen 
på jobbet den här dagen, så fråga gärna 
via mejl. Mer information om dagen och 
blanketter finns på: medinflytande.se/
uniform-pa-jobbet.dagen
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Tipsa mig!
Det är här det brukar komma lite små tips i varje nummer av FMCK Journalen. Är 
du gammal i gården kan du säkert redan sånt som tas upp här. Men det händer 
att jag stöter på folk på 258:an som missat knepen. Därför brukar jag dela med 
mig av dem här. 
Har du nåt bra knep? Skicka in det på en gång. Alla bidrag är värdefulla Har du 
tur hamnar du på ”smarta-knep-toppen”. Ju bättre tips desto mer poäng. 
Mejla till mig på: lennart.ronnholm@fmck.se  
Knepen ska i första hand vara kopplade till 258:an eller mc-ordonnanstjänsten.

– av Lennart Rönnholm

Här kommer ett tips från Arne Gunnarsson, FMCK Helsingborg. 
Stort tack för att du lyssnat på uppmaningen att komma in med tips,  
ett plus i kanten för att du skrivit det själv också. 

Vem kommer alltid in sist i tältet, är blötast och har flest pinaler och ska 
dessutom oftast ut först av alla igen? Ni vet ju att det är vi ordonnanser. Så här 
kommer ett litet tips på hur man kan hålla ordning på sina små viktiga saker i 
tältet. 
 När man väl kommer till ro i tältet och kan njuta av värmen från kaminen 
så finns det småsaker som jag oftast vill ha lätt tillgängliga och saker som jag 
behöver förvara på ett bra sätt under natten. Jag har därför en aluminiumlåda 
som jag köpte för en liten peng på en loppis. Lite stålull gjorde att den blev som 
ny igen. Ett fint klistermärke så man vet vems lådan är och en bit reflextejp som 
jag hade liggandes gör att det lätt går att hitta lådan även i ett skumt tält. 
 Saker som jag lätt vill ha tillgängliga i tältet är bland annat öronproppar, 
powerbank, hörlurar och en liten ficklampa. Det jag dessutom förvarar i lådan 
när jag sover är mina 
glasögon och min 
mobiltelefon. 
 På väg till övningen 
och den första dagen 
har lådan en annan 
funktion. Då har jag mina 
smörgåsar i den då jag 
gillar saker som har flera 
funktioner. Naturligtvis 
går det även bra med 
en glasslåda eller något 
annat. Även om man 
säger att den som håller 
ordning bara är för lat för 
att leta, så är det alltid 
bra att vara lite lat i fält.

Den viktiga lådan!

Foto: Arne Gunnarsson

Nu en uppmaning till alla läsare, gör som Arne skicka in ett tips och bidra 
till att vi sprider kunskap om smarta tips och annat. 
 
Känner du att uttryck i text inte är din starka sida så gör det inget, kom in 
med tips så skriver jag. 
 
Lennart R, lennart.ronnholm@fmck.se

Ny struktur 
för det civila  
försvaret  
Regeringen fattade tidigare i år beslut 
om en ny struktur för det civila försvaret, 
till att inrätta sex civilområden. Kopplat 
till dessa valde regeringen att dessa ska 
ha samma geografiska indelning som 
de samordningsområden som finns 
för den civila sjukvården. Det innebär 
att det geografiskt skiljer sig mot 
militärområdena. 

Till vänster visar kartan militärregioner 
och till höger de beslutade 
civilområdena. Försvarsmakten m. fl. 
har i uppdrag att anpassa sig till den nya 
strukturen.

Ny geografisk inledning för det 
CIVILA FÖRSVARET och för det  
MILITÄRA FÖRSVARET

Nuvarande  
militärregioner

Beslutade 
civilområden
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Vad gör Ao2 
egentligen
Vad gör vi egentligen, vi i Riksstyrelsen. Sitter vi på 
möten då och då och har det trevligt? 
     Det sker mycket arbete på de olika 
Arbetsområdena, som vi förkortar AO, och en 
del som vi inte kan prata om offentligt. Är man 
intresserad går det fint att läsa mötesprotokollen 
som ligger i filarkivet på vår webbsida men det 
mesta arbetet görs mellan riksstyrelsemötena.

RIKSSTYRELSE & KANSLI

Så denna gång ska jag rapportera vad Ao2 (information och rekry-
tering) gjort under senaste månaderna. 
 Förutom mitt civila 8 – 17 arbete på gamla Landstinget (nume-
ra Västra Götalands Regionen) Har Ao2-uppdraget tagit många 
kvällar med läsning, informationssökning och naturligtvis möten, 
ofta på distans så att man inte har behövt ta ledigt från jobbet. 
 Kontakterna med min arbetsgrupp (KommunikationsGrup-
pen) sker ofta på mejl, telefon samt Teams men ibland finns behov 
att mötas på riktigt för att kunna jobba och diskutera och då behö-
ver vi boka in en arbetsdag eller en helg. Men denna höst har tiden 
tyvärr inte funnits utan vi har helt enkelt varit tvungen att jobba på 
distans. 
 Arbetsgruppen, min kära arbetsgrupp! Dessa fantastiska 
människor som jobbar och sliter med FMCK:s uppgifter helt 
ideellt många timmar och ställer jämt upp.  
 
Vi har Kjell Birnbach (FMCK BohusDal) som är en fena på 
MyClub, medlemsdatabaserna och hemsidan, Catherine Hagman 
FMCK Värmland som ihärdigt jobbar med Journalen, infobro-
schyr och andra layoutsaker, vi har Oscar från Uppsala som grottat 
ner sig hur vår grafiska profil ska användas i olika dokument och 
handböcker. Utan dessa skulle jag stått mig slätt. 
 Vi jobbar med en rejäl uppdatering av MyClub, genomgång 
av vårt filarkiv, uppdatering av infobroschyr mm och ständiga 

Ao2

Ny funktion på FMCK kansli 
Media/Kommunikation

Hej! 
Jag heter Teres Holst och kommer från Hjo. Jag älskar ord, bild och film och det känns 
jättespännande att få vara med och visa vad FMCK handlar om! Jag ser fram emot att lära känna 
organisationen och alla er som arbetar eller på annat sätt är aktiva inom den.  
 Jag jobbade tidigare som kanslist på Hökensås golfklubb och innan det studerade jag bland 
annat marknadsföring. 

Välkommen 
Teres!

uppdateringar av hemsi-
dan. Vi har en Webbshop 
på gång, förhoppningsvis är 
den igång under våren-23. 
MC-mässan kommer att 
hållas i Göteborg och i 
Stockholm i maj, utomhus 
liknande förra året. Arbetet 
med att få vår grafiska pro-
fil klar i en manual tillsam-
mans med mallar för olika 
dokument är pågående. 
 Ett stort arbete som 
återstår är en helt ny 
Handbok Ao2 eftersom 
den gamla är bortom all 
räddning, skriven i en tid 
före sociala media och total 
uppkoppling. Detta är verkligen något att ta tag i när tid och ork 
finns.  
 
Vi behöver DIN och din kårs hjälp med material till Journalen 
från ert lokala arbete. Inte bara från den gröna sidan utan lika 
mycket från den civila med tävlingar, träffar, resor, barn och ung-
dom. Ta bilder, skriv text och skicka till Journalen. Vi hjälper er att 
få till det om ni är osäkra.  
 Vårens Riksstämma hålls av FMCK BohusDal. Jag hoppas att 
alla medlemmar ute på kårerna läser valberedningens information 
här i tidningen eller på vår webbsida och funderar på era nomine-
ringar. Har ni någon med energi, tid och intresse att ta uppdrag? 
Kåren är den som nominerar till valberedningen. 
 Vi vill också få in fler filmer till vår Youtube-kanal. Skicka in 
till oss så lägger vi ut det, korta som långa filmer: kommunika-
tion@fmck.se 
 
Har du idéer och intresse för vårt arbete inom Kommunika-
tionsgruppen och skulle vilja hjälpa till, är du välkommen att ta 
kontakt. Jag tror det finns hur mycket som helst att göra med 
Information och Rekrytering.
 Önskar er en härlig vintersäsong med snö och skidväder.

 
Ha det gott, Bim Kaataja Ao2
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Ao4-avtal informerar

Ao9-Civil samverkan 
informerar

Tackar för ert förtroende, ni som röstade på mig in i Riksstyrelsen som ledamot 
under 1 år. Jag är dock fullt medveten om att detta inte togs emot till fullo utav 
alla närvarande kårer. Men jag ska göra mitt bästa för att komma ifatt med det 
arbetet som ej blev gjort under 2021, som jag tidigare hade börjat med. Min 
tanke är inte att sitta av tiden utan jag tänker arbeta på med mitt Ao som jag 
blivit tilldelad.

Året har gått mot sitt slut och det är dags att sammanfatta och 
se framåt emot år 2023. Under 2022 har ett antal grundkurser för 
Civila MC-resurser, sk CMR, och två instruktörskurser för dessa 
genomförts. Intresset för grundkurserna har varit mycket stort och 
de flesta kurserna har varit överbokade. När det gäller instruktörer 
har vi uppnått ett lagom antal och nästa år är ingen instruktörskurs 
planerad.

Jag kommer också att finnas som stöd till er ute i kårerna om ni 
behöver hjälp oavsett i vilken del av landet ni finns i! Den största 
delen som jag kommer att arbeta med är att uppdatera Handbo-
ken för Ao4 så den kan vara ett bra hjälpmedel för kårerna. Om 
ni har några synpunkter eller idéer så är ni hjärtligt välkomna att 
höra av er till mig. Jag kommer även vara rs-ledamoten Bim Kaa-
taja behjälplig med att vara fadder i kårerna och inom MRS.
 Till samtliga kårer vill jag även påtala vikten av att inkomma 
med namn på tänkbara kandidater in i Riksstyrelsen till valbered-
ningen, de lägger ner väldigt mycket arbete men kårerna måste 

hjälpa till. Målet för oss alla är ju att vi ska ha en komplett Riks-
styrelse och detta ligger i allas intresse att det fungerar. Vilken kår 
man kommer ifrån spelar egentligen ingen roll, för RS skall arbeta 
för samtliga kårer oavsett!  
 Kom ihåg att den som blir tillfrågad ska vara beredd på att 
lägga ganska mycket tid på arbetet inom Riksstyrelsen och även 
vara medveten om att RS också har ett arbetsgivaransvar. 
 Må så gott alla så ses och hörs vi!

Text och foto: Camilla Blomdahl, AO4

Ao4

Ao9  

Utvärderingarna efter kurserna har 
medfört att utbildningsplanerna har jus-
terats och finslipats och dessa känns nu 
välarbetade och i stort kompletta. Men 
det kan finnas ett behov av att förlänga 
kurserna. Det blir nu ett väldigt pressat 
schema när allt ska med och nya delar 
tillkommer.  
 Några av våra utbildade CMR har 
deltagit i övningen Matteus 22 med gott 
resultat. Det är vid dessa övningar som 
våra avnämare/beställare inser värdet 
av sina CMR. Läs gärna de två rappor-
terna från övningen på annan plats här i 
tidningen. 

 CMR-motorcyklarna är färdigut-
rustade, förutom några väskor. FMCKs 
förbundstekniker Tomas A. har märkt 
upp dem så att det inte ska råda någon 
tvekan om att det är en CMR som kom-
mer farande. Vi kommer under vissa 
förutsättningar att låna ut motorcyklar 
till övningar efter begäran från de avnä-
mare som har avtal. Självklart också vid 
skarpa insatser. 
 Till nästa år finns sex CMR grund-
kurser inplanerade. Dessutom kommer 
vi lägga in ett par kurschefskurser. Det 
blir nästa år införda krav på att man 
ska ha genomfört kurschefskurs innan 

20240101 om man vill vara kurschef på 
en CMR grundkurs. Kurschefskurserna 
hålls digitalt alternativt fysiskt i Skövde. 
Kansliet håller i utbildningen.  
 De första utskicken till de Länssty-
relser som har färdigutbildade CMR har 
sänts till dem. Där uppmanas avnäma-
ren, oftast en Länsstyrelse, att ta hand om 
sin begärda Civila MC-resurs och i och 
med det är FMCKs del av CMR-funk-
tionen avslutad. Dvs. vi har rekryterat 
och utbildat, vilket var vårt uppdrag från 
beställaren = MSB.  
 Givetvis kan det bli aktuellt med 
ytterligare utbildningar men i de fallen 
får en avnämare beställa den utbildning-
en som önskas från MSB, som sedan 
får kontakta en lämplig utbildare som i 
många fall kan vara FMCK. Jag tänker t. 
ex. på snöskoter där vi också har duktiga 
instruktörer.  
 Det finns också en stor efterfrågan 
på civila skyddsvakter och det är en 
utbildning som kan bredda kompetensen 
hos våra CMR ytterligare. Vi kommer att 
söka bidrag för att så snart möjligt kunna 
genomföra vinterutbildning för samtliga 
CMR.  
 Vårt samarbete med MSB flyter på 

Fortsättning på nästa sida
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mycket bra. Myndigheten är nöjd med våra resultat och är inte oroade för bristen på 
avnämaravtal. Man talar om en ”ketchupeffekt” när det gäller nya avtal och vi utbildar 
efter den tesen, givetvis med prioritering av de Länsstyrelser som har ett skrivet avnä-
maravtal. 
 Vi i dagarna fått tillstånd av MSB att utbilda våra CMR mot FRG (Civilförsvarsför-
bundets frivilliga resursgrupp). FRG finns i cirka hälften av Sveriges 290 kommuner så 
här kan ett stort behov uppstå.  
 
Till slut vill jag tacka instruktörer, elever, kansliet och inte minst alla kårer som genom 
sina insatser driver CMR-funktionen framåt. Ett särskilt tack till Claes Levinsson som 
är mitt bollplank och ansvarig för utbildningen i Ao 9. 
 
Slutligen. 
Fortsätt att rekrytera. Vi har fortfarande ett underskott på kvinnor i CMR-leden, så 
känner du någon duktig, engagerad kvinnlig MC-åkare så informera om CMR. Vi är 
alla en del av Totalförsvaret.

Gott nytt år! 
Patrik Montgomery Ao9/Civil samverkan

Tävla i  
Årets Bild 2022
Vinsten är, förutom äran, att bilden 
publiceras och exponeras i kommande 
nummer av FMCK Journalen, på vår 
webb, sociala medier och i andra FMCK-
sammanhang. Bilden läggs även in på 
2024 års elektroniska medlemskort. 
 
Insända bilder måste vara högupplösta 
och vara FMCK-relaterade. Både stående 
och liggande bilder är välkomna att 
skickas in!  
 
Skickas till journalen@fmck.se  
senast 20 februari.  

ÅRETS BILD 2022
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FMCK EKSJÖ

Krisberedskapsvecka  
i Värnamo
Nu verkar det som att Länsstyrelserna börjar se detta arbete som viktigt och då ska vi vara med! Vi var in-
bjudna till att vara med på ett event hos Räddningstjänsten Värnamo under deras Krisberedskapsvecka i 
oktober. På plats var näst intill samtliga FFO:er, Hemvärnet, FAK, Missing People, samtlig blåljuspersonal 
med flera. Vi var där hela dagen den 1 oktober.

FMCK Eksjö var naturligtvis på plats och 
vi hade med oss två Mc 258 och en civil 
endurocykel, samt oss själva tillsammans 
med informationsmaterial. Vi hade hopp-
ats att MTE/FAK skulle ha med sig en 
av de CMR-cyklarna som de har köpt in 
men så var tyvärr inte fallet. FMCK skulle 
egentligen ha med en av våra medlemmar 
som är CMR, men som tyvärr blev sjuk. 
För i vår värld så ska våra medlemmar 
som är CMR, MC-ordonnanser eller 
enduroförare vara med när FMCK ska ut 
på rekryteringsevent! Det är ju de som vet 
bäst vad de gör på sina uppdrag/körning-
ar, så detta ser vi alltid till att ha med oss. 
 
Vi hade under dagen en god tillströmning 
av besökare som ställde frågor och var 
intresserade, även om många var barn 
som gärna ville prova och sitta på våra 
motorcyklar. Men det kom även en del 

ungdomar som Jocke gärna informerade 
om våra ungdomskurser. Men det fanns 
också en del vuxna som ställde frågor 
och undrade vad vi håller på med och en 
del kan nog återkomma efter att de har 
införskaffat sitt MC-körkort. 
 Räddningstjänsten hade ett antal 
stationer för de besökande. Bland annat så 
fick barnen prova att släcka elden med en 
brandsläckare. Nästa station var släckning 
av spisbrand, där instruerade brandmän 
både hur man ska göra och hur man 
INTE ska göra och alla fick då se vad som 
hände. Barnen var snabba att ge besked 
hur man ska göra när brandmännen 
ställde sina frågor till dem. På en tredje 
station gick det att prova på att släcka en 
”människa”. 
 Här fanns även en förevisning av en 
trafikolycka, där vi fick se hur samarbetet 
fungerar mellan all blåljuspersonal. Även 

Fortsättning på nästa sida

Jocke Bergman.
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SBK hade förevisning av sina räddningshundar. FMCK körde 
även lite balanskörning där vi var placerade, men mest för att vi 
skulle höras och synas. 
 
Det som slog oss under dagen var är att en del av Frivilligorga-
nisationerna som var där gör skillnad på civilt och militärt upp-
drag, det är inget som vi förespråkar! Vi är där som FMCK och 
då ska vi rekrytera till det som vi har uppdrag för och det spelar 
ingen roll om det är civilt eller militärt uppdrag, det är Totalför-
svaret som vi rekryterar och utbildar till.

Text och bild: Camilla Blomdahl,  
FMCK Eksjö

Särskild händelse – i Vetlanda
”Särskild händelse” innebär att Hemvärnet rycker ut och 
då är naturligtvis även våra MC-ordonnanser på plats 
och hjälper till. Ur 33:e Hvbat så deltog ca 45 soldater 
i eftersök av Tove som försvunnit i Vetlanda efter en 
utekväll på stan. Detta är ju säkert inget som har undgått 
det svenska folket. 

Under de dagar som Hemvärnet var på plats och stöttade 
upp i sökandet så deltog fem av Eksjökårens mc-
ordonnanser. Några av dem var helt nya mc-ordonnanser 
som inte ens har tjänstgjort i sitt kompani ännu, bra jobbat! 
Tyvärr fann inte Hemvärnet Tove då men kunde genom att 
delta söka av många större områden åt polisen. 
 
Våra varma tankar går till Toves familj och vänner och 
det var så fint att se att så många deltog i sökandet av 
henne. Tänk att en stad kan ställa upp så här för sina 
medmänniskor, man blir alldeles rörd i hjärtat! Det var till 
och med företag som stängde ned sin produktion så att deras 
anställda kunde vara med och söka – på arbetstid.
Ett stort tack till er mc-ordonnanser som ställde upp i 
sökandet av Tove!

Text: Camilla Blomdahl, FMCK Eksjö 
Foto: Daniel Johansson, infobefäl 33:e Hvbat

FMCK Varberg  
på SÖF 45e
Vi fick en intressant och lärorik dag på  
Ringens skjutfält. MC-ordonnans okänd.

Foto: Lars Bengtsson
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Över 100 deltagare från både civila och 
gröna sidan ställde upp när heden visade 
sig från sin bästa sida med strålande höstvä-
der. Dagen inleddes med en tidsträning av 
typ 1 format där Eddie Ohlsson och Alex-
ander Olsson hade lagt upp tre slingor, där 
de hugade deltagarna kunde utmana sig 
själva och kamraterna mot klockan. Övri-
ga genomförde vanlig träning på de olika 
slingorna som erbjuds på heden. Då Skåne 
i allmänhet, och den del av Revingehed 
som vigts åt endurokörning i synnerhet, 
är platt och långt ifrån ”svenskenduro-ter-
räng” får man leta upp de utmaningar som 
finns. På Revingehed innebär det ett nyck-
fullt underlag då höstens regn dragit förbi 
med kraftigt växlande fäste i underlaget 
som största utmaning. 

Efter tre timmars körning dukades 
det upp till lunch där grillmästare Staffan 
Björk och hans team serverade nästan 
200 hamburgare till de samlade. Nu när 
Revingehed visade sig från sin bästa och 
soligaste sida kunde det hela avnjutas 
utomhus i gräset. 
 Efter lunchen hölls en ceremoni för 
utdelning av utmärkelser till ett antal av 
våra medlemmar och vi hade besök från 
FMCK Riks genom Börje Samuelsson som 

FMCK MALMÖ

Aktivitetsdag på Revingehed
Lördagen den 15 oktober arrang-
erades en heldag på Revingehed 
med deltagare från FMCK Malmö 
och FMCK Hässleholm. 

förrättade detta. Följande medlemmar har 
tilldelats utmärkelser, varav sju fanns på 
plats:

FMCK:s Kungliga tjänstemedalj  
i silver
Anders Bjermo 
Christopher Elg 
Mikael Larson 
Rasmus Persson

FMCK:s förtjänsttecken
Andreas Persson 
Christian Ternblad 
Franz Löfqvist 
Marcus Torkelsson 
Rolf Björkdahl

FMCK Malmös tack för fina insatser
Rasmus Persson 
Stefan Sjöholm

Text: Anders Larsson, FMCK Malmö 
Foto: Carina Bergvall och Alex Andersson

Premierade medlemmar, från vänster Stefan Eriksson, Kårchef Hässleholm, Anders Larsson, 
Vice Kårchef Malmö, Marcus Torkelsson, Rasmus Persson, Andreas Persson, Christian Ternblad, 
Mikael Larson, Anders Bjermo, Tobias Hansson, Kårchef Malmö, Börje Samuelsson, FMCK Riks. 
Foto: Alex Andersson

FMCK Riks Börje Samuelsson och Malmös 
Anders Bjermo. Foto: Carina Bergvall

Stefan Eriksson spinner loss i spåret. 
Foto: Alex Andersson



FMCK Sektioner Mitt FMCK
VIKTIG MEDLEMSINFO  
om FMCKs webb och medlemsregister,  
som vi har på MyClub

Medlem i FMCK måste vara korrekt registrerad i vårt medlems-
register, ha giltigt medlemskort, samtliga kontaktuppgifter, 
mobilnummer, mejladress och ICE-kontakt. Inloggad på fmck.
se ser du om dina uppgifter stämmer och du kan där även själv 
korrigera och uppdatera dem.

TIDNING – FMCK Journalen 
- bocka i/ur avsedd ruta inloggad på ditt konto.  
Tidningen läggs även upp på webben under fliken FMCK Journalen.

MEDLEMSKORT 
Syns det inte i din inloggning?  
Kontakta kårens administratör eller kassör som åtgärdar det!

KONTAKTUPPGIFTER 
Det händer mycket nu inom Försvarsmakten, varför vi kan behöva komma i 
snabb kontakt med dig med viktig information. Kolla därför på direkten att din 
mejladress och mobilnummer stämmer i medlemsregistret. Logga in på fmck.se 
nu. 
 
Frågor: support@fmck.se

18   FMCK NR 4. 2022



CMR-MATTEUS STOCKHOLM

Bakgrunden till mitt engagemang är 
en tilltagande lust att kombinera mitt 
mc-intresse med en samhällsinsats. Då 
jag inte längre är krigsplacerad kun-
de jag, efter antagningsintervju med 
FMCK, anmäla mig till en CMR-utbild-
ning i Skövde v 31. Kursen var innehålls-
rik med övningar i bl. a körteknik, orien-
tering, handhavande elverk/brandspruta 
samt HLR/CL-ABCDE. Kursledningen 
uppmanade oss att ha tålamod med 
introduktionen av CMR i våra respektive 

hemlän, kvarnarna mal nämligen ojämnt 
och bitvis långsamt därute. Dock finns 
det lysande undantag, vilket för mig in 
på ämnet för denna artikel. 

Matteus 22 är en större beredskapsöv-
ning genomförd den 27 september av 
Länsstyrelsen i Västmanland i samver-
kan med länsstyrelserna i Södermanland, 
Stockholm, Uppsala samt Försvarsmak-
ten, Trafikverket, Lantmäteriet och ett 
antal frivilligorganisationer. Övningens 
syfte var att stärka förmågan att hantera 

Dagen började tidigt, väckarklockan ringde 03.00. Med ca 20 mil att åka från Linköping till Stockholm ville jag ha 
lite marginaler. Vid 07.30-snåret parkerade jag min 850 GS framför Länsstyrelsen i Stockholm på Regeringsgatan 
66, där stod redan en offroad-hoj och väntade. Väl mottagen och instruerad av mina gruppkamrater Agne och 
Danne kände jag mig redo att utgå, vi var försedda med kartor, övningsinstruktioner och radioutrustning. Men vi 
tar det från början.

Rapport från en Civil MC-resurs  
Matteus 22

Fortsättning på nästa sida

”Övningens syfte var 
att stärka förmågan att 
hantera kriser och höjd 

beredskap genom ett 
fördjupat samarbete 

med frivilliga”
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Ruttplanering.

I väntan på airdrop. Olof Strömkvist och Agne Nyström.

Start med uppdrag från Länsstyrelsen Stockholm.
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kriser och höjd beredskap genom ett för-
djupat samarbete med frivilliga. Liknan-
de övningar har genomförts tidigare år, 
med bl. a mc-resurser från FMCK/MTE 
Mälardalen, och rutinerna har utvecklats 
över tiden.

När en CMR-kursare tipsade om en 
ledig plats i mc-ordonnansgruppen 
tvekade jag inte. Övningsledaren Daniel 
Gamboa Esquivel såg till att grund-
läggande information kring övningen, 
anställningsavtal, dokument för tid- 
och milredovisning, traktamente samt 
försäkringsskydd var på plats i god tid 
innan det blev dags att dra på den gula 
västen. 

Samband är viktigt. Jag hade fått 
länken till en teoretisk MSB-kurs i 
RAKEL innan övningen, och det var 
något jag fick åtskilligt med praktisk trä-
ning i under dagen (stort tack till mina 
gruppkamrater som tålmodigt pushade 
mig!). Rutten gick från Stockholm via 
Länsstyrelsen i Västmanland, Västerås, 
till ett antal kommunhus runt om i länet, 
var tredje mil rapporterade vi position. 
Dokument hämtades och lämnades, 
kvittensrutiner övades, och vid lunchtid 
mötte vi upp ett airdrop från ett flygplan, 
för vidare befordran. Samarbetet inom 
gruppen fungerade utmärkt, jag lärde 
mig massor om övningsrutiner och fick 
svara på nyfikna frågor om CMR-utbild-
ningen. På denna övning var vi tre CMR 
och tio ordonnanser, nästa år planeras 
antalet CMR att öka.

Under eftermiddagen kom vi i lite tids-
nöd i förhållande till körschemat, så en 
station fick vi hoppa över. Sista leveran-
sadressen nåddes kl. 16.04, ett kommun-
hus som stängde kl. 16.00. Prick. Dock 
observerades vår belägenhet av persona-
len, och allt löstes med lite god vilja. 
 Övningen avslutades, och vi begav 
oss mot ett stationshus i en liten by dit 
övningsledningen omgrupperat. Kl. 
17.30 kunde grupp U1 avrapportera och 
inlämna övningsmateriel till en nöjd 
övningsledare.

Slutsatser och intryck; Jag är enormt 
tacksam för möjligheten att så snart 
efter CMR-utbildningen få praktisera 
de färdigheter vi utvecklade i Skövde, 

och dessutom kunna öka min förståelse 
för hur offentliga aktörer och civilsam-
hällsorganisationer jobbar med sam-
bandssystem, metoder och rutiner vid 
kris. RAKEL och kvittensrutiner var 
helt nya moment för mig, och detta ska 
bli kul att öva mer framöver. Jag kände 
mig mycket väl omhändertagen och 
instruerad av övningsledning och grupp-
kamrater, detta påverkade min presta-
tion positivt. Alla rutiner ute i kommu-
nerna var inte helt etablerade, men det 
var ju inte mina egna heller. Den goda 
viljan såg jag överallt, och som vanligt är 
det öva och åter öva som gäller!

Nu kommer jag att fortsätta upp-
vakta min egen Länsstyrelse, föra dialog 
med beredskapssamordnare och infor-
mera om hur Civila MC-resurser kan 
vara en viktig tillgång vid nästa lokala 
övning. Jag uppmanar övriga CMR att 
göra detsamma, det är bara en tidsfråga 
innan nya möjligheter att öva på vår roll 
kommer och jag är säker på att vi kan 
påskynda utvecklingen med en positiv 
ansats. Kriserna lär inte vänta, så varför 
skulle vi?

Text: Olof Strömkvist 
Foto: Danne Eriksson

Vi syns bra!

Rakelträning pågår.

Våra uppdragskoordinater checkas igen.

”Samband är viktigt. 
Jag hade fått länken 

till en teoretisk 
MSB-kurs i RAKEL 

innan övningen, och 
det var något jag 

fick åtskilligt med 
praktisk träning 

i under dagen 
(stort tack till mina 

gruppkamrater som 
tålmodigt pushade 

mig!)”
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Riksstämma 2023 
 

21-23 april i Trollhättan
Vi håller Riksstämman mitt i Trollhättan på Trestads största hotell,  
där vi också bor. Hotellet ligger precis bredvid Trollhätte kanal och  

bjuder på fina omgivningar och promenadstråk.

Hotellet har en liten inomhuspool, 
gym, bastu och fri wifi. 

Inbjudningar kommer att skickas från  
FMCK kansli men boka datumen redan nu.

 
Varmt välkommen!
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5.  UTMÄRKELSER OCH PRISER  
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund utdelar  
följande utmärkelsetecken och priser: 

• FMCK Kungliga förtjänstmedalj i silver och guld 
• FMCK förtjänsttecken 
• Äldre FMCKares pris 
• Chefens för Armén vandringspris ”Sabeln” 
• FMK Bäste motorman 
• FMCK plakett i brons, silver och guld 
• Rikskårchefens motionspris  

5.1. FÖRSLAGSRÄTT OCH UTDELNING 
1.  Förslagsrätt beträffande tilldelning av Kunglig förtjänstmedalj och 

förtjänsttecken tillkommer riksstyrelsens ledamöter och kårstyrelserna. 
Förslag framläggs till riksstyrelsen via FMCK kansli med medföljande 
motivering, max 10 rader.  
Utmärkelser som ska tilldelas vid FMCK riksstämma framläggs  
årligen före 15 februari. 

 2. Beslut om tilldelning av Kunglig förtjänstmedalj fattas av riksstyrelsen. 
Beslut om tilldelning av förtjänsttecken fattas av riksstyrelsen.

5.11. FÖRSLAG TILL MEDALJÖRER 
Förslag till medaljörer skickas via e-post eller brev till FMCK kansli för 
diarieföring. FMCK kansli tillställer förslaget till medaljkommittén. Detta kan ske 
löpande, dock senast 15 februari för utdelning vid innevarande års stämma. 

Medaljering
UTDRAG UR HANDBOK AO1  
(se mer under Filer på webben)
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Valberedningens arbete  
är nu igång inför 2023 

Valberedningen för FMCKs riksstyrelse är nu igång med sitt arbete inför  
valen vid Riksstämman 2023. Vem eller vilka vill du och/eller din kår  
nominera till en post i riksstyrelsen?
 
Men...
Valberedningen känner att vi behöver informera om valberedningens uppgift och ansvar:
• Valberedningen ska vid Riksstämman föreslå kandidater till FMCKs riksstyrelse
• Förslagen grundar sig på det förslag som kårerna skickar in till valberedningen
• Det är alltså inte valberedningens primära uppgift att ta fram kandidater till riksstyrelsen  

utan det är kårernas och medlemmarnas ansvar. 
Valberedningens uppgift är främst, som namnet antyder, att sammanställa kårernas önskemål, 
ta kontakt med föreslagna kandidater och i samband med Riksstämman föreslå de personer som 
enligt kårerna och valberedningen är mest lämpliga att inneha platser i Riksstyrelsen. 
 Det är, som alla förstår, omöjligt för valberedningen att känna till enskilda kårmedlemmars 
kapaciteter och egenskaper och deras lämplighet att arbeta i Riksstyrelsen. Detta är ett ansvar 
som kårerna måste ta på sig. 
 Vi förväntar oss därför att ni tar er del av ansvaret för att få en bra och kompetent riksstyrelse 
genom att skicka in förslag på kandidater snarast. Och har ni inga förslag så tala om det också. En 
reaktion är bättre än ingen alls. 
 Vi i valberedningen lägger ner en hel del arbete på vår uppgift och tar den på största 
allvar. Vi hoppas på er förståelse och vilja att ta vår uppmaning till er och vi ser fram emot era 
kandidatförslag. 
 
Hälsningar, Valberedningen

AO område: Ledamot idag:
Ja/nej  
till val

Föreslagen  
person, FMCK kår Val:

Tillfrågad utav: 
(FMCK Kår)

Valberedningens 
förslag

Rikskårchef Fredrik Blomdahl Ja Val 2 år

Vice rikskårchef Lennart Rönnholm Ja Val 1 år

Ledamot
AO 3 Ekonomi 

Suzanne Zotterman Ja Val 2 år

Ledamot
AO8/9- Trafiksäkerhet/ 
Civil Samverkan

Claes Levinsson Osäker Val 2 år

Ledamot   
AO4-Avtal

Camilla Blomdahl Nej Val 2 år

Val på 1 år Idag  
– Godkänd

Ja/nej  
till  val

Idag  
– Lekmanna

Ja/nej  
till val

Föreslagna 
personer

Valberedning-
ens förslag

Revisor Clas Nicklasson Stefan Westergren Ja Godkänd – Lekmanna – 

Revisor 
suppleant

Malin Johansson Rasmus Persson Nej Godkänd – Lekmanna – 
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** Samt en Valberedning med  
4 st personer på 1 år som väljs på 
stämman.

Men VIKTIGT är att DU 
först frågar den person 
du tänkt föreslå om 
han/hon är villig till val 
i riksstyrelsen, sedan 
kontaktar du någon i 
valberedningen:

Sammankallande  
Christer Forssén  072 - 160 69 46
Jonas Enbom  070 - 246 60 68 
Christer Wallin  070 - 314 98 29 
Magnus Nordbäck  070 – 731 13 70 

via e-mail: valberedning@fmck.se

 
Hälsningar,  
Valberedningen FMCK riks

Uppmaning från 
valberedningen 
 
Valberedningens arbete har nu 
börjat med att sätta ihop ett förslag 
på Riksstyrelse inför nästa års 
stämma. Har ni någon på kåren 
som är engagerad och brinner för 
FMCK?  
 
Ta chansen att vara med och 
påverka arbetet och utvecklingen 
av verksamheten på Riksnivå. Gör 
gärna en inventering på kåren, 
kanske det finns någon som är 
intresserad men behöver lite 
motivation. Kanske var det länge 
sedan din kår var representerad i 
Riksstyrelsen, då är det dags. 
 
 
Just nu söker vi dig som vill 
jobba med något av områdena: 
 
• AO 4 - Avtal 
• AO 8/9 - Trafiksäkerhet /  
 Civil Samverkan 
• Revisor suppleant 
 
Om intresse finns för något annat 
arbetsområde så hör gärna av dig 
ändå. Skicka namnförslag med 
kontaktuppgifter till:  
valberedning@fmck.se 
 
Har ni frågor går det bra  
att ringa, tel.nr finns  
på hemsidan under  
Rikskårstämma 2023.  
 
 
Hälsningar,  
Valberedningen 

4. Kårstämma 
4.1.1  Kårstämma består av kårens 

medlemmar, som deltager efter 
skriftlig kallelse från kårstyrelsen. 

4.1.2  Kårstämman är beslutsmässig 
med det antal medlemmar som är 
närvarande. 

4.2  Tidpunkt och kallelse
4.2.1  Ordinarie kårstämma äger rum 

årligen före 15 februari. Tid och 
plats för kårstämma bestäms av  
kårstyrelsen. Skriftlig kallelse till 
kårstämman utsänds av kårstyrelse 
till medlemmar senast två veckor 
före kårstämman. Kungörelse sker 
samma tid på kårens anslagstavla.

Kopia av Protokoll, verksamhetsberättelse 
etc. ska skyndsamt skickas till FMCK 
kansli. Glöm inte att uppdatera 
medlemsregistret med kårens 
styrelsefunktioner.

Medaljförslag sänds till FMCK kansli, 
se mer information på sid 23 och  
i Filer – Handbok AO1 på webben. 

Lokal  
kår-
stämma
UTDRAG UR FMCK  
NORMALSTADGAR
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KURS KURSPLATS VECKA KURSDATUM
Risk 1 el 2 Instr utb enligt Trafikverket enligt Trafikverket
FM Vinterkurs (instr Kallt väder) enligt Vinterenheten enligt Vinterenheten
MC Instruktör Vinter enligt LogS enligt LogS
GK MC Vinter Trängslet skjutfält, Älvdalen 306 2023-02-04 – 2023-02-11
GK MC Vinter Trängslet skjutfält, Älvdalen 307 2023-02-11 – 2023-02-18
GK MC Vinter Trängslet skjutfält, Älvdalen 308 2023-02-18 – 2023-02-25
GK MC Vinter ESO 309 2023-02-25 – 2023-03-04
Rep MC Ord P18 Gotland 311 2023-03-17 – 2023-03-19
MVK MC MRV Borås 315 2023-04-14 – 2023-04-16
Rep MC Ord MRV Värmland 316 2023-04-21 – 2023-04-23
Rep MC Ord MRS Linköping 318 2023-05-05 – 2023-05-07
GK MC Marma skjutfält, Gävle 319-320 2023-05-02 – 2023-05-20
IKP MC Marma skjutfält, Gävle 319-320 2023-05-02 – 2023-05-20
Grundkurs CMR FMCK kansli, Skövde 319 2023-05-09 – 2023-05-14
RU Instr MC Sommar Skövde 321 2023-05-20 – 2023-05-27
MVK MC P18 Gotland 321 2023-05-27 – 2023-05-29
Grundkurs CMR FMCK kansli, Skövde 322 2023-05-30 – 2023-06-04
MVK MC MRM Roslagen Södertörn 323 2023-06-09 – 2023-06-11
Grundkurs CMR FMCK kansli, Skövde 324 2023-06-13 – 2023-06-18
UK 3 Skövde 327-328 2023-07-01 – 2023-07-15
GK MC Kråks skjutfält, Karlsborg 329-330 2023-07-15 – 2023-07-29
IKP MC Kråks skjutfält, Karlsborg 329-330 2023-07-15 – 2023-07-29
IK MC Kråks skjutfält, Karlsborg 329-330 2023-07-15 – 2023-07-29
UK 1 Kråks skjutfält, Karlsborg 329-330 2023-07-15 – 2023-07-29
GK Trafiktjänst 1 Skövde 330 2023-07-22 – 2023-07-29
Grundkurs CMR FMCK kansli, Skövde 331 2023-08-01 – 2023-08-06
Grundkurs CMR FMCK kansli, Skövde 333 2023-08-15 – 2023-08-20
GK MC Eksjö 334-335 2023-08-19 – 2023-09-02
IKP MC Eksjö 334-335 2023-08-19 – 2023-09-02
Grundkurs CMR FMCK kansli, Skövde 335 2023-08-29 – 2023-09-03
GK MC Eksjö 336-337 2023-09-02 – 2023-09-16
IKP MC Eksjö 336-337 2023-09-02 – 2023-09-16
Rep MC Ord MRM Falun 336 2023-09-08 – 2023-09-10
MVK MC MRS Malmö 338 2023-09-22 – 2023-09-24
FK MC Eksjö 339 2023-09-23 – 2022-10-01
GK Mekaniker FMCK kansli, Skövde 342 2023-10-14 – 2023-10-21
FK Mekaniker FMCK kansli, Skövde 343 2023-10-26 – 2023-10-29
RU Mekaniker FMCK kansli, Skövde 344 2023-11-02 – 2023-11-05
UK 2 Kråks skjutfält, Karlsborg 344 2023-10-28 – 2023-11-04
Kurschefskurs FMCK kansli, Skövde 345 2023-11-04 – 2023-11-11

Planerade kurser 2023 

FMCKS KURSER
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IU (Instruktörsutbildning) 
GU (Grundutbildning) 
UU (Ungdomsutbildning)  
Civil (Civil utbildning), mer info om  

de civila kurserna se flik Civil  
samverkan. 

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

Vill du söka några av våra utbildningar 
kontaktar du din närmsta FMCK-kår.  
Sista ansökningsdag och tid för 
antagningsbesked gäller för alla kurser.  
*  Sista ansökningsdag är 12 veckor   
 innan kursstart.  
* Antagningsbesked skickas ut  
 ca 10 veckor innan kursstart 
OBS! Om sista anmälningsdag passerat, 
kolla med FMCK kansli om restplats finns.

OBS! Mycket 
händer nu inom 
Försvarsmakten, 
varför tid och plats 
kan komma att 
ändras.

VIKTIG info till alla 
brukare av Mc258
Strömställare F3770-001533
Den nya strömställaren som vi nu äntligen har fått till oss 
blev inte så bra som vi hoppades på tyvärr. Storleken gör att 
den INTE får plats i lamphuset.

Ett av några förslag är att vi monterar den vid hastighetsmätaren. Det finns idag 
inga färdiga fästen för detta och inte heller några klara kablage. 
 Hur länge som vi får vänta på detta är i dagsläget oklart. Dock så har medgiv-
ande gjorts att det är ok att flytta denna strömställare till annan plats. 
 
Förslag på vettiga placeringar & lösningar mottages tacksamt. 
Mejla eventuella förslag till tomas.aronsson@fmck.se

Hälsningar 
Tomas Aronsson 

FMCK förbundstekniker

MC-TEKNIK



28   FMCK NR 4. 2022

Ungdomskurser 
2022

UNGDOMSKURSER

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

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

Försvarsutbildarna genomför ett stort antal 
ungdomskurser med olika inriktningar för 
ungdomar mellan 15 – 20 år. Det finns kurser 
för redan aktiva ungdomar men även för 
dig som vill prova på att delta på en militär 
utbildning, som till exempel Military Camp. 
 
Kurstiden är vanligtvis en vecka och kurserna är 
förlagda till Försvarsutbildarnas kursgårdar eller 
militära förband, beroende på kursens inriktning 
och tema. Kurserna genomförs under sportlov, 
sommarlov och höstlov. 
 
Förkunskapskraven varierar mellan de olika 
kurserna. För många av dem krävs det att man har 
deltagit aktivt i ungdomsverksamheten i minst ett år 
men det finns även kurser för helt nya intresserade.
 
 
Exempel på ungdomskurser är:  
Military Camp, Ungdomskurs – tema armé, – luftvärn, 
– teknik, – fjäll, – vinter med flera.  
 
Försvarsungdom är Försvarsutbildarnas ungdoms-
verksamhet. För att delta på ungdomskurs ska man 
vara medlem i FMCK eller annan frivillig organisation.  

Är du intresserad av Försvarsmakten och 
samhällets krisberedskap? Vill du lära dig hur du 
tar hand om dig själv och dina kamrater i naturen? 
Då passar Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet 
perfekt. 
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På Kråk i Karlsborg vid Vättern hölls återigen en höst-
kurs för 15–17 åringar som innehar EU-mopedkörkort, 
så kallat AM 1-kort. Dessa utbildas genom FMCK till 
moped-ordonnanser. Det är steget precis under MC-or-
donnans, då mycket i utbildningen är lika dock en del 
avskalat och åldersanpassat. Men värdegrunden är 
densamma och utbildningen är militärisk. 

Ungdomarna får en riktigt rolig, utmanande, kunskapsgivan-
de och egenutvecklande kursvecka. Den innehåller allt från 
mopedvård och säkerhet, sjukvård inklusive fiktiv mopedolycka, 
orientering och ordonnanstjänst till lotsning/kolonnkörning och 
mycket mopedkörning. 
 Teoripassen överförs direkt till praktiskt utförande och efter 
kursen kan deltagarna bland annat hitta till givna koordinater 
på karta, balansera sin moped i krångliga situationer, ta hand 
om Första Hjälpen på olycksplats, köra säkert på många olika 
underlag och mycket mer. 
 Så, du som är 15–17 år och har EU-mopedkörkort, missa inte 
att söka till den här kursen – och anta utmaningen! Du hittar den 
på fmck.se under fliken Utbildning, sök UK2/Ungdomskurs 2.

Foto: Jocke Bergman, UK2-instruktör

UNGDOM/UK 2

7 nya Moped-ordonnanser
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Det har varit mycket med att träffa nya 
medlemmar som vill göra en insats för 
både Hemvärnet och Civilförsvaret. Vi har 
haft kursansökningar, möten och mycket 
kaffedrickande för att få till allt som skulle 
göras. Ungdomsgruppen som är nystartad 
har vuxit och tränar ihop med andra ung-
domar från Örebro-Värmlandsgruppen. 
De har t ex varit ute på en överlevnadsöv-
ning och sovit i tält och ungdomarna ser 
redan fram emot nästa tillfälle. De har även 
blivit medbjudna till robotmuséet i Arboga 
av Försvarsutbildarna i Värmland.  
 Vi var även med på Karlstad flygplats 
jubiléum och visade upp oss och pratade 
om vad vi som organisation kunde vara 
behjälpliga med. På Krisberedskapsda-
gen var vi på Karlstads Norra fältet med 
rekrytering och ordonnansuppdrag, då 
vi eskorterade bandvagnar mellan fältet 
och Brigadmuséet, vilket var mycket 

FMCK VÄRMLAND

Ett litet axplock vad som hänt 
hos oss i Värmland under de sista 
månaderna i år, även om det inte 
riktigt tagit slut än. Det har varit 
mycket plock hos oss med att få 
iordning våra reservdelar och en hel 
del möten både med Länsstyrelsen, 
politiker och Svenska kyrkan för att 
se vart det leder. Vad är det då som 
vi har sysslat med? — Det kan ni läsa 
om i följande text.

Sista halvåret med FMCK 
Värmland

uppskattat. Vi var på plats under våra 
återkommande Lillerudsdagarna där vi 
samarbetade med Försvarsutbildarna med 
information om kurser, rekrytering och 
mycket annat som hör vår verksamhet till. 
Vi är inbjudna till Eldfesten på Värmlands 
Motor som utställare men det återkommer 
vi med i nästa nummer av Journalen. Jag 
har säkert glömt något men det överlever 
ni nog. Det finns alltid lite mer grönt att 
medverka i för att hålla våra ordonnanser 
och motorcyklar i toppskick. Vårt koncept 
på detta är att vi hjälps åt med att köra och 
hålla efter alla våra motorcyklar så de alltid 
är i gott skick, för som vi alla vet så tycker 
258an om att röra på sig för att må bra.  
 Axel Rönquist har fortsatt att ordna 
enduroträning på olika banor. Senast var 
vi i Grums och luftade både hojar och den 
egna färdigheten, vilket är ett måste för 
motorcykeln och för 
att den egna färdig-
heten ska bibehållas. 
Denna aktivitet 
kör vi en gång i 
månaden. Jag hann 
inte med att åka till 
Endurotävlingar-
na Stångebro eller 
Ränneslätt vilket jag 
tyckte var jättetrå-
kigt, men jag satsar 
på det till 2023. Det 
gick bra för Mattias 
Eriksson som fick 

en fin placering i Stångebro trots att hans 
MC krånglade. Det var bara 2 växlar som 
fungerade så han var missnöjd med den 
tävlingen, trots att han kom trea. Axel 
Rönquist som också var med hann bara att 
köra 2 varv, för sedan började växellådan 
att krångla. Det är sånt som händer så det 
blev en sjunde plats för honom. Banan var 
fin bitvis men lerig och hal på andra ställen 
så det var ganska jobbigt att köra och 
banan var krävande. Vad planerar vi inför 
nästa år här i Värmland? En massa rolig-
heter som jag kommer att skriva om nästa 
gång, bland annat våra två mek.dagar inför 
besiktningen, mer enduroträning, mer 
ungdomsverksamhet, avrostning, lite gru-
skörning, motorcykelorientering, övning 
på kolonnkörning, vårt klubbmästerskap 
som vi inte hann med utan får flytta till 
2023. Vi hörs och syns framöver.

Mariett Eriksson Fmck Värmland               

Tomas Erlandsson utanför vår 
kårlokal i Karlstad.

Axel Rönquist på vår gårdsplan.

Torbjörn Björklund och Tomas Erlandsson fixar 
inför veterantävlingen Hammarösvängen.

Full fart i Värmland
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Åter har vi nåtts av besked att en av våra Hedersledamöter i FMCK, tillika f.d. 
rikskårchef, Rolf Kaméus lämnat kåren. Han somnade stilla in den 20 november  
vid 90 års ålder, efter en kort tid orsakat av en olycka. 
 
Rolf var bosatt i Skövde, uppvuxen i Helsingborg och började sin militära bana på 
P4 i Skövde och slutade som Flotilljintendent i F6 Karlsborg. 
  Han utbildade sig till motorofficer och gjorde FN-tjänst. Han startade med att 
vara instruktör vid FMCKs grundkurser i Skövde på 1960-talet. Vid samma tid 
tillsatte FMCK riksstyrelse kårrepresentanter och Rolf blev en av dem. Han var då 
kurschef i Skövde och bidrog mycket med sin kunskap till oss i FMCK. 
 
• 1970  invaldes Rolf i FMCK riksstyrelse som så kallad Övrig Ledamot 
• 1973 – 1981 var han vår Utbildningschef 
• 1974-11-01 var han med att starta FMCK Skövde 
• 1981 – 1989 var han vice rikskårchef samt under Nils Bovins  
 FN-tjänst tillika Utbildningschef 
• 1989 – 1993 var han FMCK rikskårchef 
• 1993 valdes Rolf in som Hedersmedlem i FMCK Riksförbund 
 
 
Våra tankar går förutom till Dig Rolf också till Kerstin och sönerna  
Peter och Jörgen med familjer. 
 
För alla Dina vänner i FMCK. 
Royne Eriksson, Hedersledamot

Till minne av 

Rolf Kaméus

1993
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