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Då är äntligen den sköna MC-säsongen 
här igen – även om vi FMCK:are kör 
MC i alla väder. Intresset är fortfarande 
väldigt stort till att vilja gå med i FMCK. 
Det fortsätter att strömma in intressenter 
till kårerna ute i landet, både för att vilja 
bli MC-ordonnanser i Hemvärnet och för 
att bli Civil MC-resurs. Det tycker jag är 
väldigt positivt.  
 Jag vill uppmana er ute i kårerna att 
fortsätta att skicka in (påskrivna av kåren) 
kursanmälningar till FMCK Kansli, 
även om ni anser att tiden är knapp för 
att komma med på kursen. Om eleven 
inte får plats på årets utbildningar så 
kan kansliet teckna dem för 2023 års 
kurser. Utbildningarna kommer att vara 
vid ungefär samma tidpunkt som 2022. 
Detta ger Riksstyrelsen och kansli bättre 
förutsättningar om hur vi ska planera inför 
kommande år. Ett av mitt stora fokus är 

att vi ska kunna publicera nästa års utbildningar redan nu under sensommaren.  
 Sommarens kurser börjar närma sig med stormsteg och för att vi i möjligaste mån ska 
kunna tillgodose våra uppdragsgivare utökar vi nu antalet elever på ordonnanskurserna 
till 24 elever och till Civil MC-resurs med 12 elever. Men, detta förutsätter att vi har 
tillräckligt många instruktörer för att kunna genomföra dem. Har du som instruktör inte 
meddelat att du kan jobba på kurs så hör omgående av dig till kansliet för att boka upp 
dig till någon av kurserna. Även om du inte har möjlighet att jobba under hela kursen går 
det även bra att medverka del av kurs. Jag är oerhört tacksam för ditt engagemang till att 
lägga en vecka eller två på kurs. 
 Den 1 augusti kommer kansliet förstärkas med Veronica Hultin. Jag önskar Veronica 
varmt välkommen till FMCK och hoppas att hon ska trivas med arbetet på kansliet. 
Kansliet kommer att ha stängt några semesterveckor. Information om det läggs upp på vår 
webbsida, så håll utskick där. 
 Jag önskar alla en riktigt skön och härlig sommar! 
 
Hälsningar Fredrik Blomdahl,  
FMCK Rikskårchef

FMCK Journalen nr 2, 2022
Frivilliga Motorcykelkårens informations- och medlemstidning utkommer med 
4 nummer per år med en upplaga på cirka 4 500 ex. Redaktionen förbehåller sig rätten 
att redigera och förkorta insänt material. Ingen ersättning i form av text/bildrättigheter 
utgår om inte ett skriftligt avtal föreligger. 

Omslagsbild 
Framsida: MC-mässan On Tour i Stockholm. Henrik Järdin FMCK Stockholm provar 
Husqvarna Nordic. Foto: Bim Kaataja

Manusstopp 2022  
Nr 3 manusstopp 5 september  
Nr 4 manusstopp 14 november  

Text och bilder skickas till journalen@fmck.se. Skriv med undertexter till  
bilderna och fotografens namn. Ta gärna både stående och liggande bilder.  
TACK för ditt bidrag!
Mer info om inskickat material till FMCK finns på fmck.se under fliken FMCK Journalen.

Hej alla medlemmar!
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Ungdomskurser 
2022

MILITARY CAMP

MILITARY  
WEEKEND  
– UNGDOM

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

UNGDOMSKURSER
FÖRSVARSUTBILDARNA 
 
Försvarsutbildarna genomför ett stort antal ungdomskurser med olika inriktningar 
för ungdomar mellan 15–20 år. De har kurser för redan aktiva ungdomar men även 
för dig som vill prova på att delta på en militär utbildning, som till exempel Military 
Camp och Military Weekend. 

Du får veta mer om samhällets försvar genom besök och information 
om olika förband inom Försvarsmakten samt Polismyndighet och 
Räddningstjänst. För den här kursen behövs inga förkunskaper.

Military Weekend – ungdom är till för dig som är 15-17 år och  
funderar på om du aktivt ska delta i Försvarsmaktens verksamhet  
som ungdom, men också vilka alternativ som finns när du fyllt 18 år.  
För den här kursen behövs inga förkunskaper.

KURSTILLFÄLLEN HÖSTEN 2022
30 oktober Göteborg 
30 oktober Boden 
30 oktober Karlskrona

KURSTILLFÄLLEN HÖSTEN 2022
2 september Västerås 
9 september Göteborg 
9 september  Umeå 
7 oktober  Revingehed, Lund 
11 november  Kvarn, Borensberg 
18 november  Karlskrona

Fler ungdomskurser och 
all information och anmälan 

hittar du här:

https://www.
forsvarsutbildarna.se/

utbildning/ungdom

Foto: Försvarsutbildarna
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Om Hemvärnet
Hemvärnet med de nationella 
skyddsstyrkorna är ett modernt 
krigsförband och utgör basen för försvaret 
av Sverige. Här får du en unik möjlighet att 
vara en del av Försvarsmakten vid sidan av 
ditt vanliga arbete eller studier. 

• Du övar 4–13 dygn per år inför olika militära insatser 
och får även vara beredd att stödja samhället vid svåra 
påfrestningar. Det kan handla om skogsbränder och 
översvämningar eller eftersök av försvunna personer 
tillsammans med polis och räddningstjänst.

• Du ska som MC-ordonnans i Hemvärnet vara medlem i 
FMCK. 

KÄLLA: FÖRSVARSMAKTEN

Min väg till 
motorcykelordonnans
INGEN MILITÄR BAKGRUND
1. ANSÖKAN   Hur din väg in i Hemvärnet ser ut beror på om du 
genomfört en grundutbildning eller inte. 
 Oavsett så börjar du med att göra en intresseanmälan hos 
närmaste FMCK-kår eller i Mitt Försvarsmakten. 

2. GRUNDLÄGGANDE SOLDATUTBILDNING FÖR FRIVILLIGA
2 veckor 
När din anmälan godkänts börjar du med att läsa 
grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F). 
 Du lär dig allt från hur Försvarsmaktens värdegrund ser 
ut till hur du använder din utrustning och hur du skyddar dig 
själv och dina kamrater. Du lär dig mycket om dig själv och om 
hur det är att lösa uppgifter i grupp. 

3. BEFATTNINGSUTBILDNING 
Du utbildas för den tjänst du ska ha i Hemvärnet. Du genomför 
utbildningen vid den frivilliga försvarsorganisation som 
utbildar just din befattning. 
 Du måste vara medlem i någon av de frivilliga 
försvarsorganisationerna för att genomföra utbildningen. 

4. AVTAL
Du tecknar avtal med Hemvärnet. I Avtalet framgår att du ska 
tjänstgöra mellan 4–13 dygn per år och vara beredd att hjälpa 
till och stödja samhället vid skarpa insatser. 

5. FORTSATT KARRIÄR

LIVGARDETS DAG
Välkommen till Livgardet lördag den 10 september i 
Stockholm. Under dagen kan du bland annat träffa specialister 
för strid i skog och stadsmiljö, känna och klämma på materiel 
och se en militär uppvisning. 

All information hittar du här 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/
uppvisningar-och-evenemang/livgardets-dag/

Arbetsuppgifter
Som motorcykelordonnans är din huvuduppgift att spana 
och transportera nyckelpersoner, material och information.

• Du, och din ordonnanskamrat som du aldrig åker utan, 
måste alltid komma fram.

• Du ska kunna köra din motorcykel genom alla sorters 
terräng, och du leder ofta de militära förbanden 
under transporten tillsammans med de övriga i din 
transportgrupp.

• Du underhåller också din motorcykel så att den aldrig 
havererar. 

• Utöver vanlig stridsutrustning bär du också tung 
motorcykelutrustning och en uniform specialgjord av 
tåligt material.

• Du har med dig din ordonnansväska som alltid är fullt 
utrustad med allt du behöver. Du är samtidigt alltid 
beredd att lasta på mer packning.

Foto: Lennart Rönnholm
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FMCK EKSJÖ

Almqvist i dimman.

”Det blev även lite körning på 
delar av Ränneslättsloppsbanan. 
Det är ju en självklarhet när man 
befinner sig i Eksjö!”
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Vi samlades i vår kårlokal i Skedala på 
fredagen och hade en trevlig stund till-
sammans med många skratt. Lördags-
morgonen började med frukost på Ing 2 
för att sedan dra igång dagens verksam-
het. Starten innehöll en del ordonnans-
uppdrag, där Glenn angav koordinater 
och förarna skulle se hur det såg ut på 
platsen och inkomma med den informa-
tionen till Glenn. Det var sedan lagom 
att ta den obligatoriska fikan innan 
samtliga åkte till utsiktsplatsen för att 
där kunna blicka ut över hela Eksjö.  
 
Eftersom det var olika personer med 
olika behov av körning så var det 
uppdelning av gruppen under resten 
av dagen. Ena gänget körde grus och 
småvägar med lite sightseeing runt 
om Eksjö med Fredrik. Detta medan 
Glenn och Andreas tog de andra med 
på terrängkörning av olika slag på både 
bra och dåligt underlag som gjorde att 
några körde fast, men det löste sig. Som 
i allt annat i FMCKs värld så hjälper 
man naturligtvis varandra, så det var 
bara att gasa på igen när man kommit 
loss.  
 Det blev även lite körning på delar 
av Ränneslättsloppsbanan. Det är ju 
en självklarhet när man befinner sig i 
Eksjö! När samtliga kände sig nöjda för 
dagen och hade tagit sig en välbehövlig 
dusch så var det grillning som gällde. 

Mc 258-träff  
i Eksjö!
Efter ett ofrivilligt uppehåll var det i år äntligen dags för en Mc 
258-träff i Eksjö igen. Den här gången bjöd vi in samtliga kårer i MRS 
+ Gotland. Gotland hade dock andra uppdrag att göra som ni förstår 
när läget är som det är just nu i omvärlden. Men, vi fick besök av tre 
från Helsingborg och en från Kronoberg och naturligtvis var vi även 
ett gäng från Eksjökåren. 

Fortsättning på nästa sidaDet är bara att skjuta på Andreas.
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Och när maten väl var intagen så 
blev det en rejäl ”paltkoma” för 
alla, så lördagskvällen blev inte så 
lång.  
 
Efter frukost på söndagsmorgo-
nen blev det lite körning till för 
några medan en del av våra egna 
mc-ordonnanser var på Ing 2 och 
kontrollerade och mekade sina 
cyklar inför kommande KFÖ, 
som det snart är dags för. Denna 
söndag hade Eksjökåren även 
en prova-på-dag för barn och 
ungdomar i Bockaåsen, så det blev 
även ett litet besök och korvätning 
där. Sedan var det ju några av våra 
deltagare som var tvungna att testa 
att köra i vattenansamlingen som 
finns i Bockaåsen, som många av 
våra Grundkurselever också kört 
i ett antal gånger. Efter avklarad 

Samling vid Skedala innan start.

Håll tungan rätt i mun Tobbe.

Fredrik B. tar täten.

Fredrik Almqvist hade bra flyt.

Söderén.

Här kommer Helsingborgarna.

Där tog det stopp Svesse.
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körning var det naturligtvis dags att tvätta cyklarna innan 
våra gäster begav sig hemåt och verkade väldigt nöjda med 
helgen. Likaså var vi. Den här träffen har vi i Eksjökåren 
tänkt att fortsätta genomföra även kommande år, så är det 
någon som är intresserad av att ”hänga på” så är det bara att 
höra av sig så skickar vi inbjudan till er när vi har planerat ett 
datum och inbjudan går ut.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till Norra Smålandsgruppen som 
stod för maten under helgen! 

Tusen tack! 
Vid tangentbordet: Camilla Blomdahl 

Foto: Camilla Dahlberg och Arne Gunnarsson

Det går ju bra ju.

Andreas Söderén.

Helsingborgsgänget.

Smygreklam av Söderén.

Tummen upp för utsikten. 

Per, Arne och Fredrik hugger in på lunchen.

”Denna söndag hade Eksjökåren 
även en prova-på-dag för barn 
och ungdomar i Bockaåsen, så 

det blev även ett litet besök och 
korvätning där”
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Tävlingar 2022
med bl a militärklass

Stångebroslaget
Linköping 8 -10 juli

Strängnäs 5-7 augusti 
Gripendygnet 
Anmälan och info på www.svemo.se, 
sök Gripendygnet 2022

Ränneslättsloppet   
Eksjö 2-4 september

Gotland Grand National
Tofta 27-29 oktober

Fota koden med  
din mobilkamera, för  

att komma direkt  
till hemsidan!!

Svensk Enduroklassiker 2022
All info och anmälan finns på: https://svenskenduroklassiker.se/

www.svemo.se

https://svenskenduroklassiker.se/
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Riksstämmans öppnande 
Rikskårchefen Fredrik Blomdahl öpp-
nade vår stämmohelg framför vårt fina 
FMCK-standar och med orden ”MYCK-
ET varmt välkomna! Vi har under de två 
föregående åren varit tvungna att hålla 
stämman digitalt på grund av pandemin 
men de fungerade ändå riktigt bra och vi 
har lärt oss mycket även av det. Men inget 
kan ersätta och mäta sig med våra fysiska 
träffar!” 
 Ett glatt och förväntansfullt gäng 
FMCKare hade här samlats för en helg, 
fylld av möten, skratt, utflykter och um-
gänge. I vår stämmosal på Scandic Nord 
Norrköping var det som uttrycket säger 
”högt i tak” – som alltid. Detta är en helg 
som bjuder på många frågor och svar, dis-
kussioner, dialoger och möten med väldigt 
olika profiler för oss i FMCK. Viktigt för 
oss är att det också väljs bra ledamöter till 

vår Riksstyrelse, som driver sakfrågor, 
anordnar kurser, lyssnar på våra behov ute 
i kårerna och mycket mer. Men, det är vi 
alla som är FMCK. Styrelsemedlemmarna 
jobbar hårt med många frågor och vi ute i 
kårerna behöver hjälpa till med det vi kan, 
så att maskineriet hålls smort.  
 Är du en duktig ordonnans? Du 
kanske skulle utmana dig lite till och 
bli instruktör också? Vi behöver bli fler 
instruktörer och läget är ansträngt, du 
behövs!
 Prata med din kårstyrelse och kolla in 
fmck.se för mer information om hur man 
går tillväga.
 
OBS! En viktig sak är också att styrel-
serna i lokalkårerna håller ordning i 
medlemsregistret. Annars blir till exempel 
medlemmar INTE antagna till sökta 
kurser, räknas inte som medlemmar om 
personnummer saknas, inte har uppgivit 
e-postadress om sådan finns så att kansliet 
kan kontakta dem för frågor etc, alltså inte 
är rätt registrerade på något vis. Detta tog 
AO2s Kommunikationsgrupp, bestående 
av Kjell Birnbach och Catherine Hagman 
under ledning av riks styrelseledamot Bim 
Kaataja upp. Oscar Eklund ingår också i 
den här gruppen men hade förhinder den 
här helgen. En rolig nyhet som Kjell och 
Catherine också tog upp var att inbjud-
ningar till kurs i MyClub för kårstyrelser 
är planerade till hösten, inbjudningarna 

kommer att skickas via mejl. Så se till att 
ha rätt e-postadresser till er alla i kåren 
redan nu!  
 
Riksstyrelsen 
Vi fick även en presentation av nuvarande 
riksstyrelse och om deras ansvarsområden. 
Patrik Montgomery AO9 håller i MSBs 
satsning av Civil MC-resurs, numera även 

FMCK RIKSSTÄMMA 2022

Vad händer på en  
Riksstämma med FMCK?!

Du som var med och varit med ett tag, vet vilken viktig helg det är att träffas, 
diskutera, umgås och möta både riksstyrelsen och både gamla och nya FMCK-

vänner. En stämma med FMCK innehåller allt detta och en hel del till. Vi bjuds bland 
annat även på bra föreläsare med intressanta innehåll, utflykt, god mat och sist men 
inte minst stämmoförhandlingar, där vi som medlemmar röstar in nya ledamöter till 
vår riksstyrelse i FMCK. Hur helgen flöt på i år på Scandic Nord i Norrköping och lite 

mer presentation om vad riksstyrelsen jobbar med kan du läsa just precis här.

Fortsättning på nästa sida

Fint välkomnande i entrén.
Rikskårchefen hälsar 
välkommen!

Christer Wallin tackade för alla 
år i FMCKs riksstyrelse.
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tillsammans med Claes Levins-
son AO7, som samtidig håller 
koll på om vi kan dra igång 
ett Tjejenduroläger framöver. 
Lennart Rönnholm AO3, som 
briefade oss om komman-
de kurser och arbetet med 
Handbok Fordonstjänst, Bim 
Kaataja AO2 gav oss info om 
kommande evenemang och den 
nya FMCK-foldern, Suzanne 
Zotterman AO3 som just nu är 
kansliet behjälplig att ta hand 
om den drös anmälningar och 
övriga mejl som inkommer 
varje dag till utbildningsin-
korgen. Här gäller skärpning i 

textningen och ofullständiga uppgifter! Christer Wallin AO8 inom 
trafiksäkerhet och tävling, har under pandemin istället mest verkat 
för FMCK på flertalet möten. Han har även jobbat för att få igång 
RM Vinter och RM Trial. Men nu uppgav han att han kommer att 
lämna rs/riksstyrelsen efter en himla massa år, för att jobba mer i 
sin lokalkår. Börje Samuelsson AO6 och AO10 var krasslig, så han 
var istället med på länk. Han gick igenom ekonomin och hante-
ringen av materielsystem i våra kårer. Vad alla AO/Arbetsområden 
står för hittar du alltid på sid 2 i FMCK Journalen. 
 Efter riksstyrelsen var det FMCK-kansliets tur att presentera 
sig. Där är det just nu en person kort men vi hoppas på att det inte 
kommer att vara väldigt länge till. På stämman träffade vi nuva-
rande personal, vilka är kanslichef Glenn Andersson, förbunds-
ekonom Liz Andersson och förbundstekniker Tomas Aronsson. 
 FMCK Norrköpings funktionärer radade upp sig framför oss 
med stora leenden och ville även de hälsa oss mycket välkomna, 
efter att ha behövt skjuta upp den fysiska stämman två gånger (på 
grund av pandemin). Så tredje gången gillt verkar faktiskt funka!  
Thomas Engevalls efterträdare 
Chefen för ledningsstaben Thomas Engevall, tillika konteramiral, 
går efter vår Riksstämma här i Norrköping i pension. Han har 
varit medlem i FMCK Roslagen-Södertörn sedan länge och kör 

såklart motorcykel. Så framöver 
kommer vi att träffa honom som 
”bara” en FMCK-medlemsvän. 
Hans efterträdare blir förbands-
produktionschefen Jonny Lind-
fors, med titeln brigadgeneral 
men som här presenterade sina 
funktioner inom Livgardet som 
MP, tekniker och som MC-in-
struktör där. Han tittade in som 
hastigast och presenterade sig då 
han nu var på väg hem för att 
döma i pojkfotboll. Det gillar vi! 
Vi ser fram emot att ha ett lika 
fint samarbete kring teknikut-
veckling och materielförsörjning 
med honom, som vi haft med 
Thomas E. 
 
Mer om kurser 
FMCK har nu frångått kravet på 
att deltagare och instruktörer på 
våra kurser ska vara Covid-vacci-
nerade. Till hösten väntar många 
kurser, en del är fullsatta redan 
medan det finns platser kvar 
på andra. Fredrik ser nu fram 
emot att vi fyller kurserna och 
att vi äntligen kan återgå till full 
verksamhet igen. Det behövs nu 
mer än någonsin!  
 En nyhet är att det från nu är 
en rejäl höjd instruktörsersätt-
ning. Vi har också fått styrning 
från Rikshemvärnsavdelningen 
att 100-tals fler MC-ordonnan-
ser kommer att behöva tillsättas i våra militärregioner. Så både 
fler instruktörer och GkMc-utbildade är av största vikt för oss. 
Rekryteringen av dessa är högsta prioritet men också att behålla de 
ordonnanser vi har plus att ta bra hand om de intresseanmälningar 
som kommer till kårerna.  
 
Fredagskvällen 
Efter valberedningens tid, där vi diskuterade den inlämnade mo-
tionen och propositionen, presenterade sig Stefan Lundin för oss. 
Han är Civil MC-resursinstruktör i FMCK och medlem i FMCK 
Västerås. Han har tackat ja till att stå till förfogande för inval i 
riksstyrelsen och vill lyfta vårt arbete för speciellt ungdomar. Du 
kan gärna läsa mer om Stefan på fmck.se. Senare blev det musik, 
sång och lekar till allas nöje med två ”jeppar” som höll igång oss 
med oss själva som orkester och lekdeltagare. Och vi höll alla igång 
tillbaka! 
 
Lördag och Kårens tid 
Direkt på lördagsmorgonen samlades vi utanför hotellet och bus-
sades vidare för Kårens tid. Det är en halvdag som den arrange-

Stefan håller allsång...

Kvällslek. Camilla ger järnet.

Göran Nilsson visade upp 
västarna som Civil MC-resurs 
använder.

Catherine och Kjell ingår och jobbar ideellt i AO2s 
FMCK Kommunikationsgrupp.
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Fortsättning på nästa sida

rande kåren helt själva har 
ställt ihop. Första anhalt 
för vår buss var Bråvalla 
som ligger några kilome-
ter utanför Norrköpings 
stadskärna. Där huserade 
Flygflottiljen F13 i 50 år, 
fram till 1974. Här togs vi 
emot av F13´s Kamratför-
ening, bestående av gamla 
stridspiloter. Men åldern 
är bara en siffra, för gamla 
var de verkligen inte till 
sinnet. Här fanns fortfa-
rande ”spirit” hos dem alla 
när vi blev guidade runt 
i Viggenmuseet och vid 
informationen om hur det 
gick till en vanlig dag på 
F13. Vilka killar! När och 
om du har vägarna förbi 
Norrköping, så rekom-
menderas verkligen en tur 
ut till flygfältet och absolut 
då till museet. 
 Bussturen gick sedan 
vidare in till Norrköpings 
Gamla Staden, som ligger 
direkt vid Motala ström, 
vilken rinner rakt igenom 
stan. Här möttes vi upp 
av guiden och museipe-
dagogen Ellika Kyndel 
från Stadsmuseet, vars 
entusiasm under stads-
vandringen verkligen 
smittade av sig på oss 
allihop. Hon berättade om 

Jocke – på akuten efter en 
mastodonträddning under lunchen.  
Foto: Samariten

Alla som förevisade oss var fd 
stridspiloter. De var verkligen 
superproffsiga.

hur Norrköping redan på Medeltiden var en handelsstad, då 
stan ligger längst in i Bråviken (som leder direkt ut i Östersjön) 
och kallades för porten till Östergötland. Men några hundra 
år senare byggdes textilfabriker som gjorde att stan blomstra-
de och därmed växte. Det var en riktigt fin tur som vi bjöds 
på och vi gladdes att så många hus från den tiden fortfarande 
var i bruk, om dock för annan verksamhet idag. Tack FMCK 
Norrköping för ert arrangemang av en oförglömlig förmiddag i 
Norrköping! 
 
Stämman fortsätter på hotellet 
Tillbaka på hotellet fick vi lyssna på föreläsningen ”Mitt fly-
gande liv” av och med Thorbjörn Engback. Vi fick följa med 
honom i hans liv från barn och ungdom i hans livsresa till att 
bli pilot i det militära. Här stannade han i resten av sitt yrkes-
verksamma liv fram till 2006. En spännande och intressant 
föreläsning som blev en fin förlängning av vårt tidigare besök 
på F13. Ett roligt inslag var när han berättade om att han fick 
flyga kungens elefanter från Bangkok till Kolmården. Det blev 
bland annat en rätt tung och vansklig last på 5 ton/elefant... 
Thorbjörn har nu skrivit ett antal böcker till följd av att han 

Det bjöds på många skratt under infon på F13.

En vacker syn möter dig direkt på museet.
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samlat så många fina och häftiga flygbilder från sin tid som 
pilot. Vi fick förmånen att bläddra och förundras av dem efter 
föreläsningen.  
 
Stämmoförhandlingarna  
Ombytta och stiliga möttes vi upp igen i stämmosalen för att inleda 
själva Riksstämmans förhandlingar. Här skulle motion (från 
medlemskår) och proposition (från riksstyrelsen) gås igenom och 
styrkas eller avslås, val av ledamöter till kommande års rikssty-
relse och sedvanliga andra punkter avhandlas. Under ledning av 
vår Hedersledamot Roine Eriksson leddes årets förhandlingar 
med stämmo-sekreterare Camilla Blomdahl vid sin sida. Det blev 
omval på samtliga ledamöter förutom Christer Wallin, som valt att 
avgå ur styrelsen i år för att satsa på den lokala kåren och Niklas 
Lundin som inte har haft tiden att räcka till för FMCK riks. Här 
valdes Stefan Lundin in som ordinarie ledamot i 2 år och Camilla 
Blomdahl i 1 år (fyllnadsval). 
 
2022 års riksstyrelse  
Rikskårchef Fredrik Blomdahl 
Utbildningschef Lennart Rönnholm 
Suzanne Zotterman 
Bim Kaataja 
Börje Samuelsson 
Patrik Montgomery 
Claes Levinsson 
Camilla Blomdahl 
Stefan Lundin 
  
Valberedning 1 år: Christer Forssén, Magnus Nordbäck och Jonas 
Enbom.

Extra inval av Hedersledamot: Thomas Engevall, HKV/FMCK 
Roslagen-Södertörn. 
Lekmannarevisorer: ordinarie Stefan Westergren och suppleant 
Rasmus Persson. 
 
Kavallerisabeln – priset ”Bäst på hugget” 2021, gick till FMCK 
Borås för sitt gedigna arbete med enduroungdomar.

Stämmoförhandlingarna avslutades av Rikskårchefen Fredrik 
Blomdahl. Vi fortsatte därefter med medaljutdelning för särskilda 

och utmärkande insatser inom och för FMCK – se listan här intill. 
 Kvällen gick vidare med en trevlig och god stämmomid-
dag för oss deltagare och särskilt inbjudna gäster, för att sedan 
avrundas med många roliga samtal med både gamla och nyfunna 
FMCK-vänner. 
 
Söndag 
Kårernas representanter samlades under söndagsförmiddagen 
tillsammans med sina faddrar från riksstyrelsen, för att stämma 
av läget på hemmakåren. Under faddertimmen finns chans att 
få tips av varandra och lyfta frågor som man vill att riksstyrelsen 
ska diskutera och/eller driva, antingen själva eller vidare upp till 

Påpackning för hemfärd.Magnus Kallebäck trollbands, som oss andra, av den duktiga 
guiden.

Det var en superbra guidad tur runt de gamla bomullsfabrikerna.

Flygen gömdes på sin tid i kulvertar.
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Stafettpinnen för Riksstämman lämnades över till FMCK Bo-
hus-Dal, som kommer att bjuda in till 2023 års stämma.

Jonny Lindfors kommer att 
ersätta Thomas Engevall, FMV, 
som går i pension.

Fortsättning på nästa sida

Högkvarteret. 
 Helgen avslutades med att den ”berömda” vandringsstaven 
räcktes över av Janne Pettersson, kårchef i Norrköping till Kjell 
Birnbach som är kårchef i FMCK BohusDal, som blir nästa års 
arrangerande kår för Riksstämman. Kjell passade på att hälsa oss 
välkomna redan nu till västkusten. Så reservera runt tredje/fjärde 
helgen i april 2023! Efter en ytterligare god lunch packades det in i 
bilar och på motorcyklar för hemfärd. Till stämmans tågresenärer 
hade FMCK Norrköping av 312:e kompaniet fått låna en PB8. Ett 
stort tack riktas från både Norrköpingskåren och oss tågåkare till 
Mats Hultgren. Toppenservice!

Text: Catherine Hagman 
Foto: Olof Eriksson och Catherine Hagman

Susanne Wieselgren-Bilkåren, 
vår duktiga samarbetspartner 
på MC-mässor var speciellt 
inbjuden gäst.

Staty av Moa Martinsson, en 
tuff och viktig kvinna av sin tid.
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Utmärkelser 2021  
– utdelade på Riksstämman  
i Norrköping 2022 
Äldre FMCK:ares pris – Tenntallrik   
 Nilsson Jakob Varberg

Chefens för armén vandringspris (Kavallerisabel m/1893)
”Bäst på hugget” FMCK Borås  
   
FMCK Förtjänsttecken   
1 . Bengtsson Lars  Varberg 
2. Nilsson Jonathan Varberg 
3. Bergström Kristoffer Uppsala 
4. Arnèr Niclas Uppsala 
5. Åsberg Cay Uppsala 
6. Rönnquist Axel  Värmland 
7. Eriksson Anders Värmland 
8. Lindman Fredrik Värmland 
9. Björklund Torbjörn Värmland 
10. Höglund Cornelia Värmland 
11. Morian Ingvar Norrköping 
12. Jensen Daniel  Norrköping 
13. Nyman Petra Norrköping 
14. Ternblad Christian Malmö 
15. Löfquist Franz Malmö 
16. Björkdahl Rolf Malmö 
17. Torkelsson Marcus Hässleholm

Kunglig förtjänstmedalj i Silver   
1. Dalmyr Katarina Varberg 
2. Ahl Mikael Uppsala 
3. Nordkvist Fredrik Stockholm 
4. Björklund Sven Västerås 
5. Berggården Stefan Norrköping 
6. Petersson Jan Norrköping 
7. Carlsson Hans Norrköping 
8. Klingvall Johan FMTS MvE 
9. Tapper Arne Trfs K3 
10. Lundberg Camilla Trfs K3 
11. Pantzar Magnus Fm log 
12. Elg Christopher Malmö 
13. Bjermo Anders Malmö 
14. Larson Mikael Malmö 
15. Wallgren Magnus Skövde 
16. Erlandsson Tomas Värmland 
17. Eriksson Mattias Värmland 
18. Nordqvist Maria SMC 
19. Wiman Madelene Linköping 
20. Aronsson Tomas Förbundstekniker, Rikskansliet
21. Andersson Liz Förbundsekonom, Rikskansliet

Kunglig förtjänstmedalj i Guld   
1. Svahn Tommy Skövde 
2. Strand Johan Skövde 
3. Åsroth Christer Uppsala 
4. Engevall Thomas HKV   + Hedersledamot – Vingar 
5. Jönsson Stefan Norrköping 
   
Sköld   
1. Engevall Thomas HKV 
2. Wallin Christer Styrelsemedlem, Riksstyrelsen
3. Andersson Glenn Kanslichef, Rikskansliet

Extra premie för extraordinärt arbete för FMCK
1.  Kjell Birnback     För arbete med MyClub
2.  Jan Lundström Hedersledamotsarbete
3.  Roine Eriksson Hedersledamotsarbete

Camilla BlomdahlStefan LundinSuzanne ZottermanClaes Levinsson

Riksstyrelsen 2022, saknas på bilden gör Börje Samuelsson

Patrik MontgomeryBim KaatajaLennart RönnholmFredrik Blomdahl

Jan Lundström och 
Roine Eriksson

Kjell Birnbach

Glenn AnderssonChrister WallinThomas Engevall

Mikael BydåsStefan JönssonJohan StrandTommy Svahn

Tomas AronssonLiz AnderssonMattias ErikssonStefan Berggården

Hans Carlsson,  
Magnus Pantzar

Madelene Wiman,  
Arne Tapper

Johan Klingvall, Janne 
Pettersson, Tomas 
Erlandsson

Mikael Ahl, Maria 
Nordqvist-SMC, 
Katarina Dalmyr

Daniel Jens och  
Thorbjörn Björklund

Sabeln-bästa kår på 
hugget, gick till FMCK 
Borås.

Äldre FMCK:ares pris till 
Jakob Nilsson Varberg. 
Hämtades av Göran Nilsson.

Äldre FMCK:ares pris – Tenntallrik

FMCK Förtjänsttecken

Kunglig förtjänstmedalj i Silver

Kunglig förtjänstmedalj i Guld

Riksstyrelsen

”Bäst på hugget”

Extrapremierade

Guld och FMCK Sköld FMCK Sköld FMCK Sköld
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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

Det kan hända att man måste byta tändstift när man är 
ute i skogen. Anledningen till detta kan ju vara flera. Man 
kanske skruvat dit tändstiftet dåligt, det hoppar loss och 
man inte hittar det. Eller man kanske surat ner motorn.
 När du då står i skogen och vet att du har ett nytt stift 
i lådan så känns det ju bra i magen. Men när du ser att du 
glömt att ta bort den lilla aluminiumhatten, så kanske det 
blev svårare för vi har ingen tång i verktygslådan. 

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

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

Ta bort den lilla aluminium-
hatten på tändstiftet



FMCK Sektioner Mitt FMCK
VIKTIGT! Så här skapar du din inloggning och 
loggar in på FMCKs medlemsregister och 
webbsida i MyClub!

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

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

Hur man gör ett konto på Mitt FMCK.
Surfa till  

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

Om du inte redan skapat ditt konto behöver du göra det 
nu. Här kan du inloggad bland annat ha ditt medlemskort 
digitalt. Ta en screenshot på det i mobilen, så kan du visa 
upp det off-line när du behöver det. Du kan själv ändra 
t ex e-postadress, mobilnummer etc. så får din kår det 
automatiskt uppdaterat i sitt register för medlemsutskick 
m.m.  
 Du kommer även åt filarkivet, där du hittar handböcker 
för mek med 258:an. Kom också ihåg att lägga in dina ICE-
kontakter (In Case of Emergency) ifall olyckan skulle vara 
framme. 

För dig som tränar och tävlar är det nu en nyhet för dig och 
din kår, att aktiviteter som är skapade och närvaroförda i 
MyClub synkas till IdrottOnline varje natt. Nya medlemmar 
registreras med automatik i IdrottOnline efter att denne 
registrerats på en närvaroförd aktivitet. 
 
Följ bilderna här så är du igång direkt. Det finns ett 
frågetecknet längst till höger som du kan klicka på för 
att ställa frågor. Stöter du på patrull kan du alltid mejla: 
support@fmck.se



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

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

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

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

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

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

medlemskortet offline.
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Kurser 2022
Här är höstens sökbara kurser.  
Sista ansökningsdag är 12 veckor innan kursstart.
Observera att du först måste ha kontakt med din FMCK-kår och att din kursanmälan 
alltid måste skrivas under av din kår. Du måste vara medlem för att få din 
kursansökan behandlad. Det måste också vara godkänt från OrgE / Utbildningsgrupp 
att du får gå utbildning. ”Avtal för frivilliga vid utbildning” ska bifogas anmälan.

Scanna för att komma till anmälningsblanketten.

Fyller du i blanketten med t ex penna, skriv tydligt.  
Går det inte att tyda tex mejladress får ni inget antagningsbesked. 

OBS! 2022 års kurser kräver ny anmälan, oavsett om ni tidigare sökt kurs som blivit 
inställd p g a Covid-19.

Gå också in på hemsidan fmck.myclub.se och klicka på Utbildning och skrolla ner 
till ”Viktigt att veta när du ska söka till våra kurser” och läs. Läs också Korrekt ifylld 
kursanmälan. 

IU = (instruktörsutbildning) GU = (grundutbildning)         
UU = (ungdomsutbildning)        Civil = (civil utbildning), mer info om de civila kurserna se flik Civil verksamhet på fmck.se

KURS KURSPLATS VECKA KURSDATUM INFO

CIVIL GRUNDKURS CMR SKÖVDE 31 220802 – 220807

GU GRUNDKURS MC-ORDONNANS X 2 EKSJÖ GARNISON 34-35 
36-37

220820 – 220903 
220903 – 220917

FK MC-ORDONNANS EKSJÖ GARNISON 39 220924 – 221001

CIVIL GRUNDKURS CMR SKÖVDE 39 220927 – 221002

GU GRUNDKURS MEKANIKER SKÖVDE 42 221015 – 221022

FK MEKANIKER SKÖVDE 43 221027 – 221030

UU UNGDOMSKURS 2 KRÅKS SKJUTFÄLT, KARLSBORG 44 221029 – 221105

RU MEKANIKER SKÖVDE 44 221103 – 221106

INSTRUKTÖRSKONFERENS SKÖVDE 44 221104 – 221106

IU KURSCHEFSKURS SKÖVDE 45 221105 – 221112

CIVIL GRUNDKURS CMR INSTRUKTÖR, STEG 2 SKÖVDE NOVEMBER MER INFO  
KOMMER

CIVIL GRUNDKURS VINTER CMR SKÖVDE NOVEMBER MER INFO  
KOMMER

GU PRELIMINÄRT GKMC-ORDONNANS VINTER OKLART OKLART PREL NOVEMBER KAN KOMMA  
ATT UTGÅ

SOMMAR / HÖST

OBS! Även om ansökningstiden gått ut, kolla med kansliet om det kan finnas en plats kvar.

Dags att gå vidare  
som MC-ordonnans?!



Dags att gå vidare  
som MC-ordonnans?!

Vill du utvecklas och samtidigt bli  
kompaniets bästa MC-ordonnans?

Sök då direkt nu till FK-Mc (fortsättningskurs MC-ordonnans). Du kommer att på alla sätt 
utvecklas i ordonnanstjänst och som soldat på MC. Kursen hålls i Eksjö under V39.

Ett litet axplock av vad kursen kommer att innehålla:

• Karttjänst orientering natt och dag 
samt olika skalor

• Terrängkörning i skog o stadsmiljö 
• Vård i fält 
• Sjukvård
• Leda fordonsmarscher

• Kolonner 
• Stabstjänst
• Ordonnansen uppgifter
• Rekognosering av FAP, vägar, mm
• Skissritning
• Mm, mm

Du bör ha varit med ett tag och genomfört 2–3 st. KFÖ/SÖF på ditt hemmaförband.
Innan kursstart får du hemskickad information på vad du ska träna och förbereda dig  
extra på. Förbered dig också på en intensiv och lärorik vecka med likasinnade som du  
kommer att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter med. Du söker som vanligt  
genom kåren, den normala rutinen. 
Vill du veta mera om kursen så tveka inte att kontakta kurschefen Thomas Stolt.  

Kurschef FK-Mc
Mc258@msn.com

+46 70 608 28 36
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Rapport från första 
halvåret med  
FMCK Värmland

Vi har haft ett roligt första halvår med många träffar med nya 
medlemmar som vill göra en insats för både Hemvärnet och 
Civilförsvaret. Det blev en del kursansökningar, möten och rätt 
mycket kaffedrickande... för att få till allt som skulle göras. Vi 
startade även upp en ungdomsgrupp som blev jättetaggade på 
att tävla för oss i HvSS-ungdomstävling i augusti, mer om det 
kommer i nästa nummer av Journalen. 
 Elva av oss i kåren har förnyat sina militära förarbevis. Vi 
hade en heldag med riskutbildning och därefter teoriprov, en 
trevlig dag som gav lite aha-upplevelser och ett nytt förarbevis. 
-Yes! Stort tack till Anders Ekenstorm för en intressant och 
lärorik dag. 
 
Mattias Eriksson höll information om FMCK för några 
hundratals intresserade deltagare i Villingsberg om vad vi 
FMCK gör, vilka kurser det finns och vår historia. Mattias är 
väldigt bra att representera på just sådana saker då han är en 
oerhört aktiv medlem och väl insatt i hela FMCK-bredden 
och kan berätta så att människor blir intresserade av oss som 
organisation.  
 
OS-guldmedaljör i Värmlandskåren 
Här måste jag även passa på att skryta lite om en av våra med-
lemmar, Daniel Magnusson som tog guldmedalj med Lag Edin 

Vi vill bjuda på ett litet axplock på vad som hänt hos oss i Värmland under de första månaderna i år. Det 
har varit mycket plock både med motorcyklar som ska gås igenom, en hel del möten för att få alla pus-
selbitar på plats och många glada skratt hos oss i kårlokalen. Vad är det då som vi har sysslat med  — det 
kan du läsa om i följande text.

i curling-OS i Peking. Jag var ner på stora Torget i Karlstad för 
att gratta dem vid hemkomsten och fick då till lite intervjuer 
med dessa glada och stolta gossar. — Så här sa coachen: ”Det 
var väldigt nervöst men värst var det under semin och så himla 
nöjd och stolt över lagets insats och det var upplagt för att ta 
medalj. Hela laget utstrålade en ödmjuk självsäkerhet som är 
ett måste för att nå toppresultat! De har vunnit allt! En sak är 
att bli bäst men en annan sak är att hålla sig bäst.” Vi i FMCK 
säger grattis än en gång till Daniel Magnusson och önskar ho-
nom lycka till på hans väg mot att bli en lika stolt MC-ordon-
nans. 

Endurobanan i Grums 
Det blir nu mer grönt och det gäller 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.  

Guldmedaljörerna i curling-OS i Peking 2022. Lag Edin: från 
höger coachen, Oscar, Niklas Edin, FMCK-medlemmen Daniel 
Magnusson, Rasmus, Kristoffer.

Fredrik Lindman, John Isaksson, Henry, Mikael Olsson, Ingrid 
Åslund på endurobanan i Grums.

FMCK VÄRMLAND
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Axel Rönquist är en som gärna ser till att enduroträning på 
olika banor blir av. Sist var vi i Grums och luftade både hojar 
och den egna färdigheten, vilket är ett måste för motorcykeln 
och den egna färdigheten ska bibehållas. Denna aktivitet kör vi 
en gång i månaden. Det var lite kallt och skitigt sist och mycket 
trötta förare. 
 
Långfredagstur  
Den årliga Långfedagsturen i Kristinehamn var vi också med 
på. Vi samlades på kåren och där delade vi upp oss i två grup-
per. MC- och kortegeåkarna var Robin Johansson, Mikael 
Olsson, Torbjörn Björklund, Tomas Erlandsson, Louise Lars-
son, Anders Tönnberg och Katarina Tönnberg. Några åkte 
mc 258 och de andra hade egna civila hojar. I Kristinehamn 
anslöt Mattias Eriksson och delar ur 384:de Trafikplutonen på 
sina mc 409, och det blev en fin reklam för både Hemvärn och 
Trafikplutonen. Den andra gruppen, det vill säga min grupp, 
tog informationsmaterial och tält med till GMC, som är en 
motorcykelfirma i Karlstad, som hade hand om avslutningen 
av Långfredagsturen. Där hade jag, Linn Tönnberg, Ingrid 
Åslund, Andreas Åslund och Fredrik Åslund hand om infor-
mation och rekrytering. Det blev en lyckad dag ur alla sätt att 
se det, mycket motorcykelåkande och mycket informerande om 
FMCK.  
 
Trafikens Dag i Säffle  
Detta är en återkommande aktivitet som vi är med på. Den 
startar alltid med en kortege genom staden och vi hade med sex 
gröna MC i den kortegen, vilket är jättekul. Det var Louise Lars-
son, Dick Larsson, Fredrik Lindman, Göran Ljungsjö, Christian 
Palerby och Tomas Erlandsson som körde kortege med mc 258: 
Kortegen är allt från raggarbilar, civila motorcyklar, brandbilar 
med flera, så den är lång och intensiv. Vi som riggade informa-
tionstältet var Mikael Olsson, Ingrid Åslund, Fredrik Åslund och 
jag. När kortegen kom ner till Medborgarhuset i Säffle så hjälptes 
vi alla åt med information, även de som kört MC i kortegen. Detta 
är en givande dag och ger bra PR för oss som organisation.  

”Det var väldigt nervöst men värst var 
det under semin och så himla nöjd 
och stolt över lagets insats och det var 
upplagt för att ta medalj”

Fortsättning på nästa sida

Bild 1: Värmlandskåren representerade såklart FMCK på 
Trafikens dag i Säffle. Från höger: Göran Ljungsjö, Dick 
Larsson, Fredrik Lindman, Tomas Erlandsson, Christian 
Parlerby och Louise Larsson.
Bild 2: Dick och Louise.
Bild 3: Tomas, Dick och Louise tar en välbehövlig paus.
Bild 4: Kanske en blivande MC-Ordonnans.
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MC-mässan On Tour i Malmö 
Snacka om en tuff uppgift men 
Värmland löste det galant med 
hjälp av Susan Sterner och 
Rickard Sjöström. Det är alltid 
bra att omge sig med bra och 
kreativa människor som är bra 
på att se möjligheter istället för 
svårigheter. Mässan blev en lyck-
ad tillställning där besökarna 
gick runt och fick information, 
kunde provköra nyheter bland 
motorcyklar, allt från de eldrivna 
till de mer traditionella. Vi från 
Värmland hade nattbevakning 

fredag och lördag natt så vi var lite 
sega på dagen. Vi bemannade även informationstältet under lörda-
gen och söndagen men då hade vi stor hjälp av Susan som hjälpte 
mig med logistiken och informationsbiten. Rickard Sjöström hade 
hand om provkörningen genom att se till att det inte buskördes på 
banan och även ställa upp koner som blev nedkörda. Rickard hade 
där Ulf Sjölin med till hjälp. Stort tack till 475:teTrafikplutonen 
för er insats under dessa dagar! Jag upplevde att det gav fin PR och 
nya medlemmar till kårerna runt omkring Malmö och även till 
475:te Trafikplutonen. Tack även till er som ställde upp dessa da-
gar, ni är guld värda! Vi som jobbade från Värmland var: Mariette 
Eriksson, Pia Bergman, Mikael Olsson, Ingrid Åslund, Fredrik 
Åslund, Andreas Åslund, Josefine Blomberg och min co-driver 
Sus an Sterner. Från 475:te Trafikplutonen: Rickard Sjöström, Ulf 
Sjölin, Malmö-Morris, Erik Svensson som haffade Susan för att 
hjälpa till med informationen och Civil MC-resurs Maria Juul. En 
rolig och informativ mässa som var kul att arbeta på.  
 
Vad har vi nu på gång här i Värmland? Jo, en massa roligheter 
som jag kommer att skriva om nästa gång här. En försmak är 
t ex motordagarna i Karlskoga, ungdomsverksamheten och 

HvSS tävlingen, motorcykelorientering, vårt klubbmästerskap 
och framför allt vårt jubileum. Vi hörs och syns framöver!

Text och foto: 
Mariette Eriksson, kårchef FMCK Värmland

”Stort tack till 475:teTrafik- 
plutonen för er insats under dessa 
dagar! Jag upplevde att det gav 
fin PR och nya medlemmar till 
kårerna runt omkring Malmö och 
även till 475:te Trafikplutonen”

Trafiksoldat under tjänstgöring på 
hastighetsbanan.

Josefine Blomberg och Erik Svensson vid insläppet till 
hastighetsbanan för provkörning.

FMCK-tältet syntes fint och på riktigt långt håll.
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Det kom en ? till  
FMCK Journalen 

– om vad som gäller för inskickade bilder till FMCK
Du som fotograf ska alltid fråga personerna du vill fota om det är OK att bli det 
och uppge att bilderna blir insända till FMCKs medlemstidning Journalen och 
att de även kan komma att användas i de övriga av FMCKs kanaler. 

• Allt om vad som gäller för inskickat material och bildformat finns att  läsa 
på fmck.se under fliken FMCK Journalen, se rubrik Material.  
Bilderna ska vara märkta med fotografens namn och helst även vad/vem 
bilden visar.

• Bilder tagna genom uppdrag för FMCK kan inte återkallas av fotografen. 
De tillhör ovillkorligen FMCK och kan därmed komma att användas inom 
FMCKs olika kanaler i tid framöver och märkas som FMCK arkivbild.

• Om du själv finns på en publicerad bild och är klart identifierbar på den, 
kan du alltid meddela FMCK att du inte vill att den bilden ska finnas mer i 
FMCKs bildarkiv. 

• De bilder som redan är tryckta på FMCK-material, innan fotograf eventuellt 
meddelat återkallelse/radering av dessa bilder, kvarstår som tryckta och 
användbara tills materialet är slut.  

Frågor besvaras gärna alltid via mejl till journalen@fmck.se

FMCK 
representerar 
och upprätthåller 
kontakter 
 
Här i samband med möte i 
Kronprinsessan Margareta Landstorms 
fonds namn.

FMCKs kanslichef Glenn Andersson, 
Rikskårchef Fredrik Blomdahl, ÖB Micael 
Bydén och vice Rikskårchef Lennart 
Rönnholm.

För FMCK är det en viktig fond som verkat 
för flera utvecklingsinsatser inom FMCKs 
riksförbund.

 Nya  
kårnamn
FMCKs riksstyrelse har beslutat att 
godkänna namnbyte på kåren FMCK 
Kronoberg. De heter numera FMCK 
Kalmar-Kronoberg. 
 Sedan tidigare har även FMCK 
Södertörn fått godkänt namnbyte till 
FMCK Roslagen-Södertörn. 
 En uppdaterad FMCK-karta 
presenteras på webben under fliken 
FMCK i Sverige och efter sommaren i 
en ny folder.

Rikshemvärnschefen generalmajor 
Stefan Sandborg... har utsetts till enhetschef på Försvarsstaben 
från den 1 januari 2023. Vi vill önska Stefan lycka till och är säkra på att det 
verkligen är rätt man på rätt plats! Detta innebär också att Hemvärnet får en ny 
Rikshemvärnschef nästa år.

Foto: Försvarsmakten
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MC-mässan On Tour 2022
I maj medverkade FMCK på tre MC-mässhelger som hölls utomhus. MC-mässan on 
Tour i Malmö, Göteborg och Stockholm har varit fina ”prova olika hojar”-tillfällen 
för mässbesökarna. I tältet har vi visat en mc 258 i ”mint condition” samt en fullkittad Civil MC resurs-hoj. 
I Malmö fick de lokala kårerna hjälp av FMCK Värmland som kom ner till undsättning när montern skulle 
bemannas. Här fick vårt nya upplåsbara mäss-tält visa upp sig i all sin prakt publikt för första gången och 
visade sig vara ett fint blickfång. På mässan i Göteborg fick solen hård konkurrens av vindarna som näs-
tan gjorde tältet flygburet. Denna gång bemannades mässtältet av FMCK Göteborg, Borås och BohusDal. 

AO-RAPPORTER

Nu, efter den sista mässdagen i Stock-
holm kan vi se att det blivit succé. Många 
intresserade hojåkare som kommer till 
tältet, blir bjudna på godis och försvarsin-
formation. Frågorna strömmar in om 
FMCKs verksamhet liksom om de övriga 
FFO:erna (Frivilliga Försvars Organi-
sationerna) samt Försvarsmakten som 
helhet. Förutom den militära ordonnans-
tjänsten har intresset varit mycket stort av 

våra nya Civila MC-resurs. Många som 
kanske tvekat inför den gröna verksam-
heten kan mycket väl tänka sig göra en 
samhällsinsats som civila ordonnanser. 
Som ansvarig för Ao2 (information och 
rekrytering) i FMCK riksstyrelse har det 
varit en riktig glädje att på så kort varsel 
få bemanning i vårt monter-tält på alla tre 
platserna av er i kårerna. Förhoppningen 
är att vi kan underlätta med längre fram-

förhållning till kommande år. 
 Fortsätt med ert fina föreningsarbete 
ute i landet. Medverka på marknader, 
möten och hitta på olika sätt att visa upp 
er. När vi sprider kunskapen om FMCK 
och Hemvärnet bygger vi också för fram-
tiden. Syns vi inte så finns vi inte! 

Text och foto: Bim

Stockholm. Rikard släpper ut på banan för testkörningen av alla MC. 

Göteborg. Många besökare och finfin hojparkering.

Göteborg. En nöjd med dagen-Peter.

Stockholm. FMCK-tältet lockade många intresserade. 

Göteborg. Glada och förväntansfulla FMCK:are.

Ao2
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Information om utveckling 
av Civil MC-resurs
Nu har vi passerat två år sedan vi påbörjade utvecklingen av Civil 
MC-resurs. Strukturer börjar nu att sätta sig. Vi har skruvat på lite 
olika dokument och jag tackar för att ni på kårerna har tålamod med 
att det sker lite ändringar av förutsättningarna men det är alltid för 
allas vårt bästa.

Vi arbetar hårt med att få in nya så 
kallade avnämaravtal. Just nu pågar en 
stor omorganisation inom Länsstyrelserna 
så förhoppningsvis blir det fart på avtals-
skrivandet när den är klar. 
 Vi kommer vid rekrytering och antag-
ning tills vidare koncentrera oss på att ta 
in sökanden som kommer från län där ett 
avtal finns. Det är ett önskemål från MSB. 
Kontentan blir att vi ska utbilda mot län 
som har skrivit avnämaravtal och visar en 
vilja att ta emot den Civila MC-resursen. 
 Våra kurser löper på och kursdelta-
garna är över lag nöjda. Våra instruktörer, 
som gör ett fantastiskt jobb, filar efter 
varje kurs lite på utbildningsplaner etc. 
för att få optimal utdelning för den kur-
stid som finns till förfogande. Vi behöver 
nu fler instruktörer. För att genomföra 
instruktörskurs krävs numera att du 
genomfört GKCMR, fått goda vitsord och 
blir rekommenderad av instruktörerna. 
 Vi planerar nu för att kunna ar-
rangera en egen helgkurs för de Civila 
MC-resurser som gick sin utbildning 
2021. Tanken är att även de ska få känna 
på våra nya motorcyklar. Jag återkommer 
med mer info om det. Vi jobbar även med 
att ta fram en vinterkurs för de Civila 
MC-resurserna. Christer Wallin som 
har många års erfarenhet som instruktör 
jobbar med detta. Kanske kan vi redan 
2023 köra de första kurserna! Och Tomas 
Björk i Umeå ser just nu över möjligheten 
att utbilda våra Civil MC-resurser i den 
norra delen av landet på att köra snösko-
ter, förutom motorcykel. 
 
Till sist vill jag till alla våra utbildade och 
våra blivande Civila MC-resurser rikta en 

uppmaning: – Visa tålamod. 
 Allt som ni funderar på när det gäller 
avtal, övningar, fordon och utrustning 
jobbar vi i Riksstyrelsen och kansli hela 
tiden med att hitta lösningar på. Men jag 
har hela tiden sagt – och jag upprepar det 
igen – att innan 2023 kommer det inte 
att ske speciellt mycket när det gäller t ex 
avtal. Vi är en del av totalförsvaret men 
en liten del. Det är många organisatio-
ner som pockar på uppmärksamhet och 
maskineriet mal långsamt. 
 
Det viktiga är att när avnämaravtalen bör-
jar komma in så står vi i FMCK beredda 
med ett stort antal välutbildade och moti-
verade Civila MC-resurser som bara läng-
tar efter att få jobba när samhället behöver 
dem som mest. Jag kommer att informera 
er kontinuerligt men jag betonar också att 
vi är en del av totalförsvaret, så all infor-
mation kommer inte göras offentlig. Jag 
räknar med er förståelse för detta.

Hälsningar, Patrik Montgomery 
Ao9, FMCK Riksstyrelse

Ao4 
informerar

Ao9 Ao4

Tackar för ert 
förtroende, ni som 
röstade in mig på 
Riksstämman i 
Norrköping som 
ledamot för 1 år i 
Riksstyrelsen. Jag är 
fullt medveten om 
att detta eventuellt 
inte togs emot till 
fullo utav alla närva-
rande kårer. Men jag 
ska göra mitt bästa 
för att komma ifatt 
med det arbetet som inte blev gjort under 
2021, som jag sedan tidigare hade börjat 
med. Min tanke är inte att sitta av tiden 
utan jag tänker arbeta på mitt Ao/arbets-
område som jag blivit tilldelad. 
 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 Handboken 
för Ao4 (Avtal) så den kan vara ett bra 
hjälpmedel för alla kårer. Om ni har några 
synpunkter eller idéer så är ni hjärtligt väl-
komna att höra av er till mig. Jag kommer 
även att vara Bim Kaataja behjälplig med 
att vara fadder i kårerna, som inom MRS. 
 Till samtliga kårer vill jag även påtala 
vikten av att inkomma med namn till 
valberedningen på tänkbara kandidater i 
Riksstyrelsen, de lägger ner väldigt mycket 
arbete men kårerna måste hjälpa till. Målet 
för alla är ju att vi ska ha en komplett Riks-
styrelse och detta ligger i allas intresse att 
det fungerar. Vilken kår man sedan kom-
mer ifrån spelar egentligen ingen roll, för 
RS ska arbeta för samtliga kårer oavsett! 
 Den som blir tillfrågad ska sedan vara 
beredd på att lägga ganska mycket tid på 
arbetet inom Riksstyrelsen, samt även vara 
medveten om att RS också har ett arbetsgi-
varansvar.

Må så gott alla så ses och hörs vi! 
Camilla Blomdahl, Ao 4
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GKMC MARMA

138 timmar  
MC i Marma

Vi var tolv man med helt olika nivåer på körning när vi kom till Marma skjutfält och vi lämnade fjorton 
dagar senare som en hyggligt jämspelt grupp, där alla stridsparen kunde lösa sina uppgifter under slut-
övningen. Alla fick sina diplom vid kursutvärderingen och kom överens om att försöka genomföra vinter-
utbildningen tillsammans. Förhoppningsvis med alla eller flera av de sex instruktörerna.

Rapport från Grundkurs MC-ordonnans GK245M101. 2022-05-07 till 2022-05-21.

Fredrik Öberg. Foto: Sven Erik Asplund
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Slumpen ville att vi skulle få vår utbild-
ning mitt i de historiska veckor då Sverige 
på grund av en helt förändrad omvärld 
lämnade den gamla s.k. Alliansfriheten, 
för att söka medlemskap i NATO. Jag 
tror att det gav alla på kursen en höjd 
känsla av allvar.  
 Marma skjutfält är det nedlagda 
Hälsinge Regementes I 14, övningsfält 
som har övertagits av Svea Livgarde. 
Kombinationen av vackra, K-märkta, 
byggnader från 1800-talets senare hälft 
och ett suveränt ändamålsenligt område 
för terrängkörning är förmodligen unikt i 
landet. 
 Vi tolv adepter bodde i det gamla 
officerslogementet med doriska kolonner 

i entré-portiken, dubbelrum och minst 
tre meter i takhöjd på entrévåningen. I ett 
precis lika stiligt hus, den gamla mässen, 
hölls de teoretiska lektionerna. Därifrån 
promenerade man en kort bit genom en 
parkliknande miljö förbi andra K-märkta 
byggnader, till en avvikande modern mat-
sal. Den gamla var nerbrunnen sedan en 
tid men ska återuppbyggas. Brand verkar 
vara något som drabbat Marma mer än 
något annat och tyvärr har ett par gamla 
hus gått upp i lågor under åren. 
 Garaget och uppställningsplatserna 
för våra Husqvarna 258:or låg ett stenkast 
bort och visade sig vara helt ändamålsenli-
ga. Vår tur med vädret gjorde också att vi 
kunde vårda cyklarna utomhus den mesta 
tiden. 
 
Själva skjutfältet verkar vara gjort för 
terrängkörningsutbildning. Där finns 
grusvägar, ett par mil totalt. Leriga, för att 
inte säga gyttjiga banor. Rena vattenhin-
der med både djup och längd. Skogsbanor 
med sand, grus, kattskallar och gott om 
rötter och grenar. Allt ganska kuperat, 
så det finns en hel del sköna backar med 
varierande underlag. Sist men inte minst 
finns en bana med mjuk, förrädisk sand 
som utmanar de flesta åkare. Vi var flera 
som fick ett ordentligt träningspass per 
varv i den banan. 
 Lärargruppen var sammansatt och re-
presenterad av lite olika temperament. En 

”Garaget och upp-
ställningsplatserna för 
våra Husqvarna 258:or 

låg ett stenkast bort 
och visade sig vara 

helt ändamålsenliga. 
Vår tur med vädret 

gjorde också att  
vi kunde vårda  

cyklarna utomhus 
den mesta tiden”

Fortsättning på nästa sida

Martin Styre. Foto: Jocke Bergman
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mycket stabil ledning där varje ord vägts på guldvåg innan det 
yttrats. En lokal lärare som utöver allmän teknisk körning och 
teoriutbildning, kunde lokalerna och omgivningarna och såg till 
att orientering och körning i trafik löpte väl. En extremt kunnig 
teknisk expert på hojarnas alla och minsta beståndsdelar. Jag tror 
ingen fråga om den minsta skruvs metallurgiska sammansätt-
ning lämnades obesvarad.  En militär komponent som upprätt-
höll viss uppmärksamhet vid studs och puts vilket kan vara svårt 
nog när man har att göra med en grupp herrar, vars medelålder i 
alla fall översteg just medelåldern och vilkas militärtjänstgöring 
ligger långt bak i tiden. En passionerad lärare som hela tiden 
redovisade i ord och exempel egna och andras erfarenheter och 
vars demonstration av däckbyte trollband hela gruppen. Inklu-
sive instruktörer. Det var ett helt nytt däck och det krävdes en 
björnbrottning för att få dit det på bakhjulet. Men det gick. Som 
en bonus kom också en mycket skicklig förare in under några 
dagar och tog vid ett tillfälle hand om de mest erfarna av eleverna 
i terrängbanan. Jag tror att de mest såg röken av honom där. Om 
ens det. 
 
Utbildningsmomenten var såklart de grundläggande för ordon-
nansens uppgifter. Förutom ren teknisk körövning i terräng 
övade vi på gård, i trafik, på asfalt och grus, på landsväg och i 
stad. Efter passen med körning gick vi igenom hojarna samtidigt 
som vi vårdade dem. Extra vård var nödvändigt efter dagar med 
terräng och vattenhinder. Jag tror att jag vid ett tillfälle hittade 
spår av fjolårets gräs i statorn när jag plockade isär den – men jag 
kan ha fel. 
 Det blev, trots den höga utbildningstakten med kvällstjänst-
göring nästan varje dag, ett tillfälle att bekanta sig med närmaste 
mat- och nöjeslokaler. Vissa i gruppen hittade ett näraliggande 
Steakhouse som var bra trots dess blygsamma lokaler. Andra tog 
lokaltåget in till Gävle med föresatsen att återvända med sista 

Orientering. Markus Larsson, Ulf Löfberg, Kehn Kjaer,  
Emil Karlsson.  Foto Jocke Bergman.

Vattenhinder Fredrik Öberg.  
Foto: Sven Erik Asplund

34 Carl Canova, 37 Tomas Fais, 38 Jari Wiesel, 30 Fredrik Öberg, 
32 Thomas Carlsson, 35 Marcus Larsson, 36 Mats Gabrielsson.

Främre raden: 26 Fredrik Karlsson, 44 Emil Karlsson,  
33 Kehn Kjaer, 40 Martin Styre, 39 Ulf Löfberg.
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tåget 23:38. Någon gång vid tiotiden i 
en bar som också var nattklubb, fattades 
det kloka beslutet att i stället ta antingen 
morgonens första tåg hem eller taxi de 
nära fyra milen. Det blev taxi i splittrad 
grupp och alla verkade vara ense om att 
det verkligen var rätt beslut trots allt. 
Lyckligtvis var dagen efter permission 
vikt åt cykelvård och alla hojarna fick god 
och noggrann tillsyn. 
 
I slutet av den andra veckan efter de 
två separata förarproven var det dags 
för slutövning under en hel dag. I långa 
turer åkte vi ut i olika riktningar och på 
alla tänkbara underlag och hämtade in 
uppgifter, lämnade meddelanden eller 
mätte upp broar. Ett uppdrag blev särskilt 
svårt och efter tre försök att lokalisera en 
trafo-station blev ett stridspar tvunget att 
ringa in till högkvarteret och be att få ko-
ordinaterna kontrollerade. Koordinaterna 
stämde visst och ändå hittade inte ordon-
nanserna den förbenade trafo-stationen. 
”Men har ni åkt in under järnvägen?” 
frågade högkvarteret. ”Det finns ingen 
järnväg i ruta 33”. ”Nej, jag menar vägen” 
sade högkvarteret. ”Det finns ingen väg i 

Fredrik Öberg med full gas. Foto: Fredrik Åsåker

Eldstaden värmde både oss och kaffet. Foto: Christer Wallin

Carl Canova var tvungen att prova. Foto: Christer Wallin

Saltsleke istället för Trafo i ruta 33. Mats Gabrielsson  
och Fredrik Öberg. Foto: Fredrik Öberg
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ruta 33. Det finns bara ett kärr.” ”Åh, visst 
det f-n… det ska vara ruta 32”. Ah, då 
hittades trafo-stationen lite lättare. 
 
Vid kursutvärderingen fick alla som sagt 
godkänt och ett diplom som visar det. Vi 
elever tackar för två fantastiska veckor 
och ser fram emot att återse så många som 
möjligt på vinterkursen. 
 
Stort tack till instruktörerna på kursen: 
Christer Wallin 
Sven Erik Asplund 
Jocke Bergman 
Magnus Nordbäck 
Fredrik Åsåker 
Stefan Jönsson

Text: Fredrik Öberg 
FMCK Stockholm Livgardesgruppen 

261 Insatskompani Barkarby

Teori. Alla. Foto Sven Erik Asplund.

Logementet. Foto Jocke Bergman.

Kul med lera! Carl Canova, Fredrik Öberg, Jocke Bergman och Jari Wiesel.

Skylt i logementet. Foto: Jocke Bergman
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På elevernas kursdag 1 består första 
punkten av ”uttag kläder”, en uppgift 
som klarades av galant. Därefter blir det 
lite information och presentation av oss 
alla. För att även bekanta sig lite med 
våra motorcyklar så har vi här lagt in 
ett körpass i körgården. Som också gick 
galant.  
 Elevernas dag 2 startade med ett 
teoripass med information om totalför-
svaret. Det passet sköttes via länk från 
en extern föreläsare. Därefter fortsatte vi 
med orientering. Karta och koordinater 
är idag bland alla ålderskategorier gan-
ska ovanligt att ha med sig kunskap om. 
Efter genomgång och lite små praktiska 
övningar i närområdet så började det 
lossna för de flesta. Alla kom i alla fall 

tillbaka till utgångsplatsen. Vilket kurs-
ledningen tyckte var skönt. 
 
Även kursdag 3 bjöds på ett pass med 
teori i form av Första Hjälpen. Passet 
hölls av utbildare Åke Hultqvist från 
Örebro. Det blev en uppskattad kurs då 
Åke alltid låter eleverna vara en del av 
utbildningen. Efter lunch hade vi även 
ett bra informationspass med Räddnings-
tjänsten. Direkt därefter fortsatte vi med 
orientering fram till sen kväll med bara 
ett uppehåll för middag. Mörkerorien-
tering är lite klurigt men våra adepter 
klarade även detta på ett utmärkt sätt – 
och alla kom tillbaka. 
 
Kursdag 4 var en fredag morgon med 

Vi instruktörer startade upp utbildningsveckan dagen före kursstart 
med att dra upp riktlinjer och gå igenom programmet.

CIVIL MC-RESURS

Här kommer en liten betraktelse från  
vecka 20 och vår utbildning Civil MC-resurs

Fortsättning på nästa sida

Fr vänster: Rikard Fredriksson, Joakim Eriksson Säwäng, Lars Brandin, Daniel Hammare.

Jimmy Kronstrand. 
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ett lätt duggregn vid avfärd på en 
långorientering. Den går på magiska 
vägar från Klåvasten upp mot Forsvik, 
vidare mot Karlsborg och ett fika stopp 
vid soldathemmet. Därefter vidare mot 

FMCK kansli där vi fick en presentation 
av Länsstyrelsen Västmanland. 
 Fortsatt MC-körning och orientering 
stod sedan på programmet för resten av 
dagen.

Lördagens stora händelse på den här 
utbildningen är en typ av slutprov, 
där orientering med skissritning och 
rekognosering står på agendan. Denna 
dag utfördes för oss i ett förhållandevis 

Ingela Rosén från Ulricehamn och Joakim Eriksson Säwäng från Fagersta driftsätter motorspruta Klass1, en del av slutövningen.

Håkan Karlsson från Svanesund dubbelkollar  
att han är rätt på nattorienteringen.

Joakim Eriksson Säwäng  
i noga eftervård av mc.

Startklara mc för veckans utbildning.
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skapligt väder med ett lätt duggregn hela 
dagen. Vård av materiel och städning 
av lokal är väl det som alltid avslutar en 
trevlig samvaro. Och om vi ser till hur 
leendet var på eleverna efter avslutad dag 
så känns det som att de haft det riktigt 
roligt och lärorikt. 
 Vi instruktörer har det också både 
roligt och lärorikt under de utbildningar 
som vi håller. Då detta med Civil MC-re-
surs håller på att byggas upp är varje 

Morgan Petersson från Hönö och Anders 
Liljestrand har fått nya koordinater på den 
plats som ska rekognoseras om den är 
lämplig som stabsplats.

kurs en ny och intressant tilldragelse. Vi 
får nya idéer om både övningsupplägg 
och på andra övningar. Våra elever är 
också alltid med och utvecklar detta till 
att bli bättre och bättre hela tiden. 
 
Nu när denna vecka är till ända så blir 
det tyst en stund på vägen hem. Men så 
är man hemma någon dag och hinner 
reflektera lite och så börjar man redan 
längta till nästa kurs så att man får träffa 
dessa härliga människor igen. Det gäller 
för både elever, instruktörer och persona-

len på kansliet. Det hade säkert gått utan 
våra härliga människor på kansliet men 
absolut inte lika bra. Tack Liz, Tomas 
och Börje!

Instruktörerna för utbildningen av  
Civil MC-resurs 

gnm Stefan Lundin, Johan Nyander,  
Göran Nilsson

Foto i reportaget: 
 Jimmy Kronstrand, Johan Nyander, Rickard 

Fredriksson och Göran Nilsson

Vi var ett härligt gäng som i maj utbildades oss till Civil MC-resurs. 

Anders spolar Anna ren. I bakgrunden 
står Håkan och Jimmy med 

tvättsvampen i högsta hugg.
Anna fick smaka lera den regniga 
dagen som slutprovet hölls.

Göran står och tar emot oss en efter en att tanka 
hojarna. Här står Joakim, Johan och Anna på tur.

”Vi instruktörer har 
det också både roligt 
och lärorikt under de 

utbildningar som vi 
håller. Då detta med 

Civil MC-resurs håller 
på att byggas upp är 
varje kurs en ny och 

intressant tilldragelse”
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Grundkurs MC
Foto: Lena Eli


