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Tänk vad tiden springer iväg genom livet och 
verksamheten, vi är redan i skrivande stund inne 
i slutet av september och det blir allt mörkare och 
mörkare ute.

Skönt att vi i år har kunnat genomföra flera av våra 
utbildningar, med vissa ändringar med kursplatser 
och elevantal. I Eksjö har vi i år genomfört tre 
stycken Grundkurs Mc, en Trafikpostutbildning 
och en Instruktörskurs Mc. Det har varit en stor 
glädje för mig att i år kunnat vara så mycket 
delaktig i utbildningarna som genomförts i Eksjö, 
detta för att jag numera har en arbetsgivare som 
ger sin fulla förståelse och uppmuntran att deltaga 
och närvara på FMCKs utbildningar. Det gläder 
mig även att jag kan möta både instruktörer och 
elever och se er glädje i ert genomförande av 
utbildningarna. En stor eloge för samtliga som 
varit på utbildningarna i Eksjö i år.

I Skövde har vi genomfört CMR instruktör och 
kommer även i Skövde genomföra CMR under vecka 40 och vecka 43. På dem är det tio kursplatser 
på vardera, eftersom det finns platser kvar på dem så vill jag uppmana er att se till att få in elever till 
dessa utbildningar.

Under hösten kommer jag att kalla alla er kårchefer till en kårschefsträff och då närmare bestämt 
den 23-24 oktober. En särskild inbjudan kommer att komma inom kort. Min största önskan är 
att jag då får träffa samtliga kårchefer på en och samma gång, det hade varit väldigt trevligt. Där 
kommer vi att ha högt i tak och jag är öppen för allt ni vill ta upp.

Nu under hösten kommer vi återigen dra i gång med inventeringen och kommer då till er ute i 
kårerna för att göra inventeringar på era motorcyklar, så att vi framöver kan säkerställa FMCKs 
MC-innehav.

Just nu är det stort fokus inför och på de centrala dialogerna som hålls nu under hösten. Där fastställs 
nästa års verksamhet samt preliminär planering av verksamheten kommande år framåt.

Min förhoppning är att 2022 kommer vara ett mer normalt år för FMCKs verksamhet och att vi kan 
genomföra alla utbildningar och sammankomster som planerat, och att vi då inte längre behöver 
förhålla oss till lokala föreskrifter och restriktioner.

Önskar er alla en riktigt härlig höst!

Hälsningar Fredrik Blomdahl,  
FMCK Rikskårchef

FMCK Journalen nr 3, 2021
Frivilliga Motorcykelkårens informations- och medlemstidning utkommer med 4 nummer per år med en 
upplaga på 4500 ex. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och förkorta insänt material. Ingen 
ersättning i form av text/bildrättigheter utgår om inte ett skriftligt avtal föreligger. 
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Söndagen den 29 augusti 
genomförde Eksjökåren en Prova 
På dag för ungdomar upp till 17 år i 
Enduro.

Det kom inte så många denna gång och vi 
förmodar att vi ta på oss detta lite själva för att 
inte har nått ut med information i tid. Men, vi 
hade ett antal medlemmar som var på plats för 
att hjälpa till under dagen och sedan samtidigt 
passa på och träna lite på vår ungdomsbana. 
Självklart hade vi även med Mc 258:or som 
också var ute i spåret och rastade sig lite.

Vi som var på plats var alla glada och posi-
tiva och korven som Mats såg till att bli tillagad 
och serverad satt som en ”smäck”. Styrelsen i 
FMCK Eksjö tackar er som var där och ställde 
upp denna dag!

Text och bild: Camilla Blomdahl
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FMCK NR 3 . 2021   5Bild 1: En av våra ungdomar i spåret 
med pappa framför sig.

Bild 2: Dags att ta på rätt kläder.

Bild 3: Pappa lotsar vägen fram i spåret.

Bild 4: Jan och Gustav Fransson tar en 
paus i träningen.

Bild 5: Dahlin och Jocke ställde upp 
denna dag.
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En dag med 
trafikplutonen under 

deras utbildning på Kråk
Lördagen den 3 juli var jag inbjuden av Mattias Eriksson till att vara med och se vad 
en trafikplutons uppgifter kan vara. Jag tror inte att så många av oss riktigt vet vad 

de sysslar med och framför allt vad de kan uträtta i olika lägen.

Jag och min syster åkte till Kråk för att få se och lära vad dessa män 
och kvinnor skulle syssla med denna dag. Vi började med att vara 
med på genomgången i lektionssalen innan vi åkte ut till en rondell i 
Karlsborg för att rekognosera och diskutera eventuella strategier och 
problem på plats, innan det blev en skarp övning. 

Jag pratade med Johan Engelbrektsson som är plutonchef över 
trafikplutonen i Skövde, han säger att humor, gott kamratskap och 
frivillighet är bra ledord, Johan ser gärna fler värmlänningar i trafik-
plutonen. En annan jag fick en pratstund med var Karin Gustafsson, 
hon har varit med i andra hemvärns konstellationer men till slut 

fastnade hon för trafikplutonen, då vi  inte gör detta bara för att det är 
roligt utan att vi faktiskt övar för att skydda Sveriges befolkning vid 
händelser. 

– Det finns gott om utrymme för humor inom denna grupp och 
högt i tak vid diskussionerna, så det är lätt att veta när det är allvar, 
teori, lagar och regler, säger Karin.

Då var det dags för skarp övning och det gällde en skymd cirkula-
tionsplats i Karlsborg. Frågeställningen som följer är vart ställer man 
chefen? Vart ska man stå och stoppa trafiken? Svar: Ta hjälp av de 

Uppställning!

TRAFIKPLUTONEN
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trafikhinder som finns, tänk på att göra snygga avslut. Kommer det 
blåljus så tar de över och får ansvaret, har plutonen redan släppt på tra-
fiken så fryser man läget, men låt blåljuset sköta sitt då de har ansvaret. 

Chefen bestämmer när jobbet startar och stannar, var förbandet 
kommer ifrån och var trafiken kommer ifrån, allt händer snabbt, vad 
kommer att ske? Var ska jag stå? Förgrundskontroll om möjligt. Stå 
säkert, känsla, situation, sikt, stå vid en skylt om det finns någon. Rätt 
inställning och lös problemet! Utrustade med visselpipa för kom-

munikation – och då gällde 1 lång vissling för att stoppa trafiken för 
förbandet kommer, 2 korta visslingar betyder avbryt. Chefen ska alltid 
vara beredd att ingripa om något händer.

Här kommer lite kringinformation
Trafikplutonen har egna duktiga instruktörer, Tomas Ludvigsson, 
Tom Larsson, Mattias Eriksson, Rickard Sjöström och säkerligen 
någon mer som jag glömt namnet på. Ett motto är att de ska kunna 

Fortsättning på nästa sida

Framvinkning av militärfordon.Uppställning och genomgång innan skarpt läge.

Stopp innan cirkulationsplats.

Genomgång på plats inför stopp på höghastighetsväg.

”Då var det dags för skarp övning och 
det gällde en skymd cirkulationsplats i 

Karlsborg. Frågeställningen som följer är 
vart ställer man chefen?”



8   FMCK NR 3 . 2021

samarbeta med andra trafikplutoner och 
jobba så lika som det bara är möjligt. Det ser 
dock lite olika ut beroende på var i landet de 
verkar kunskapsspridningen över hela landet 
är viktig. Corona-pandemin har ställ till det 
men en KFÖ (krigsförbandsövning) hann 
man med att genomföra, vecka 34 är det en 
SÖF (särskild övning förband).  

Mina egna intryck är att kursen har ett 
mycket bra upplägg med lagom av teori, 
rekognosering av de platser de skulle verka 
på, cirkulationsplats och höghastighetsväg. 
Det såg ut att fungera mycket bra. Små saker 
att tänka på: kommunikation, säkerhet på 
plats och att ställa ut tältet innan övning eller 
skarpt läge börjar. Det är lite mer tänk om 
det är en höghastighetsväg eftersom trafiken 
går fortare och allt sker snabbt. I gruppen 
fanns en bra känsla, störtskön stämning och 
det går att göra mycket med små medel om 
alla tänker positivt vilket jag fick intrycket av 
att de gjorde.

En helt fantastisk dag med mycket 
intryck som jag fick vara med om, så ett stort 
tack till er alla i trafikplutonen som gjorde 
detta möjligt och jag ser fram emot nästa 
gång.

Text och foto: Mariette Eriksson,  
FMCK Värmland

Stopp på höghastighetsväg.

Genomgång innan de åker ut på uppdraget.

FAKTA
Förbandet består av en chefsgrupp som omfattar en plutonchef, en ställföreträdare, två signalister, två 
stridssjukvårdare och två bilförare. Därutöver är det tre likadana trafikgrupper som består vardera av en gruppchef, 
en gruppchef ställföreträdare, två bilförare och fyra MC-burna trafiksoldater.

Alla medlemmar i plutonen ska ha förordnande som trafikposter och med polismans tecken kunna verka som 
trafiksoldater och kunna genomföra bland annat militär vägtrafikkontroll. All personal i förbandet är frivilligt 
rekryterad, vilket ger högt motiverade och engagerade soldater och befäl och det märks att det finns en stark 
sammanhållande förankring inom förbandet och en vilja att hjälpa till där det behövs.

Trafikplutons soldater ska genomföra två övningar per år som tillsammans omfattar minst 8 dygn, medan 
gruppcheferna ska göra 9 dygn och plutonchefen samt ställföreträdaren ska göra 10 dygn. Utöver detta finns det ett 
stort utbud av övningar och kurser som det är frivilligt att delta i.

Varje soldat får ut ungefär samma personliga utrustning som en soldat under grundutbildning (värnplikt/GMU/GU 
ny/GU-F) och som personligt vapen tilldelas Ak4B med rödpunktsikte eller Pistol m/88 beroendes på befattning. 
Utöver varje soldats personliga utrustning tilldelas varje soldat trafikpostutrustning bestående av varselväst, 
damasker, manschetter och vita handskar.

Trafikpluton, som det finns fyra av i landet ska kunna verka i alla typer av väderförhållande sommar som 
vinterförhållande.



Tävlingar hösten 2021  
Svensk Enduroklassiker

FMCK EKSJÖ 
6 – 7 november 
RÄNNESLÄTTSLOPPET

FMCK GOTLAND 
29 – 30 oktober 
GOTLAND GRAND NATIONAL 2021 

Nu finns ny tilläggsregel för tävlingen, där du hittar 
anmälan i Svemo TA. Det kommer även att bli några 
ändringar och överraskningar på årets tävling! 
Mer går att läsa på: ranneslattsloppet.nu
Tävlingen arrangeras av FMCK Eksjö och SMK Eksjö som hälsar alla deltagare 
och publik välkomna till årets varvlopp.

Ränneslättsloppet är en av Sveriges största endurotävlingar och körs alltid 
på hösten och då på Eksjö garnisons övningsfält Ränneslätt. Tävlingen ingår i 
Svensk Enduroklassiker tillsammans med Gotland Grand National som hålls i 
oktober och Stångebroslaget i juli, vilken inställdes 2021.

Världens största endurotävling genomför i år sitt 38:e 
år i rad på Tofta Skjutfält, Gotland. Tävlingen är årets 
höjdpunkt för alla endurofantaster. Med en härlig publik 
längs banan och mängder av partners – utställare, så 
måste GGN upplevas på plats. Nytt för i år är att du kan 
delta i flera olika klasser.
Mer info och anmälan: gotlandgrandnational.se

FMCK NR 3. 2021   9
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UNGDOMSKURS

Fjällvecka i 
Ånn Jämtland
Kursen genomfördes i fjällmiljö och syftar till att man ska få grundläggande 
fjällkunskaper om lämplig utrustning i ödemarks och fjällterräng samt 
fjällorientering med kartläsning.

”Jag fick en väldigt fin tur på fjället och 
många nya kamrater, det var en helt 
fantastisk fjällvecka så jag bestämde mig 
för att nu gå en kurs som handlar om 
flygvapnet som pågår under ett år.”
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Jag hade extremt kul och fick lära mig väldigt mycket. Nu står kursinty-
get prydligt inramat på rummet. Till en början var det väldigt mycket att 
ta in eftersom jag inte har gått någon grundkurs hos Försvarsutbildarna. 
Vi lärde oss bland annat om fjällvett, fjällgeologi, växter och djurliv i 
fjällterräng, fjällorientering med kartläsning, hantering och vård av 
utrustning, lämplig utrustning i ödemarks- och fjällterräng. Men till slut 
började allt falla på plats och jag fick en hyfsad koll på hur allt fungerade 
tur att man är van scout. 
 Jag fick en väldigt fin tur på fjället och många nya kamrater, det var 
en helt fantastisk fjällvecka så jag bestämde mig för att nu gå en kurs som 
handlar om flygvapnet som pågår under ett år. Samtidigt ska jag utbilda 
mig som ungdomsledare och bli instruktör som ungdomsledare för att 
kunna leda ungdomsverksamhet inom FMCK. 
 Det vi pratade om uppe i Ånn var att vi inte hade fått ut några namn-

brickor och alla märken som ska sitta på fältjackan men det borde gå att 
ordna. Vi var 17 ungdomar som deltog i kursen på denna fjällvecka och 
ingen av oss ångrar att vi antog utmaningen! 
 Under turen vandrade vi totalt 2.4 mil, som startade på tisdagen med 
att vi anlände till Storulvåns fjällstation och därifrån direkt gick 6 km 
med full packning till Ulvå tjärnen där vi reste förläggning. På onsdagen 
vandrade vi 1,2 mil och besteg Blåhammaren. På torsdagen vandrade vi 

Stora bilden: Vy över fjällen. 

Bild 1: Vi på Blåhammarens högsta topp, 1163meter över havet.

Bild 2: Gruppmarsch.
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tillbaka till Storulvåns fjällstation 6km med full packning och fick åka till 
Handöl och käka våfflor innan vi återvände till Camp Ånn.
 Du som är ungdom i FMCK, vill du ha en lärorik och rolig kurs så 
sök denna kurs hos Försvarsutbildarna och du kommer inte att ångra dig, 
jag lovar!

Text och foto: Linn Tönnberg 
blivande ungdomsledare i FMCK Värmland

Bild 1: Vilopaus.

Bild 2: Gruppfoto.

Bild 3: Några med diplom för genomförd fjällvecka.

Stora bilden: Tältförläggning.



FMCK NR 3. 2021   13



14   FMCK NR 3. 2021

Ao2 funderar
Just hemkommen från en fyradagars Hemvärnsövning funderar jag på hur oli-
ka vi ser på hojlivet. Vem av oss är egentligen en ”riktig” motorcyklist var “te-
mat” när vi hade en livlig diskussion oss ordonnanser emellan häromkvällen.
En del gillar långa resor i främmande miljöer, äventyr och strapatser. Andra njuter av en relaxande tur 
efter jobbet. Kanske man cruisar med kompisarna till ett café i trakten och umgås. Så har vi banåka-
ren som tar hojen på en släpvagn för att komma till närmaste racingbana och njuter av att få bränna 
runt och jaga banrekord och älskar att tala om för oss andra hur kurvorna ska tas. Sedan finns de som 
tycker att den största njutningen med hojlivet är av att komma till garaget och få bygga eller pyssla 
med sin hoj. Kanske bygga en tuff bobber av någon skrothoj från 80-talet. 
 Alla är vi så klara med att just vårt sätt att använda motorcykeln är det rätta men till syvende och 
sist är vi ordonnanser som tjänstgör i Hemvärnet. Kör i ur och skur på övningar, eftersök och kårakti-
viteter

Hälsningar Ao2 Bim 
Fotograf till bilderna HV övning sept. 2021 är Micael Fredriksson

”Alla är vi så klara med att 
just vårt sätt att använda 
motorcykeln är det rätta 
men till syvende och sist är vi 
ordonnanser som tjänstgör i 
Hemvärnet.”

AO 2: VÅRT UPPDRAG
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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

Den här gången kommer ett lite annorlunda tips som 
har grunden i att det är bra om vi behärskar att köra 
sakta.
Köra lite fortare klarar de flesta, alla kan hålla 
balansen om det är bra rull på hjulen. Men att 
köra sakta är svårare, så om man vill visa att 
man har en bra förmåga som mc-förare är det 
lätt att vara bland de bättre eftersom det inte 
är så ”hett” att kunna köra sakta.
Men för vår del är det viktigt, framför allt när vi 
kör i terräng så blir det lättare att parera svårig-
heter om vi har bra balans. I vissa fall kan det 
också bli farligt om man inte behärskar sin mc 
i låga farter. 
Ett exempel från ett skjutfält: Vi ska ta oss över 
en liten myr, där finns en spång som vi kan 
köra på för att passera myren. Den oerfarne 
gasar på rejält och håller i sig, den med mer 
erfarenhet jobbar med blicken långt fram och 
den som kan köra tar det lugnt och fint samti-
digt som man jobbar med blicken och knäna 
mot tanken.
Många gånger går det bra i högre fart, men vi 
jobbar inte så att ”det går oftast bra”. För vad 
händer om man har bra fart och råkar åka 
utanför spången? Är det en blöt myr kan det 
ta tvärstopp och med lite otur hamnar man 
under cykeln eftersom framhjulet går ner i det 
mjuka och man åker över styret. 
Jag behöver inte utveckla bilden mer än så, 
hamna under brunt vatten och få en mc i nack-
en som bonus, som sagt vi jobbar inte så. Man 
kan också tänka sig varianter där det är smalt 
och att det finns en risk att man åker ner för 
en höjd eller liknande om man missbedömer 
bredden. Tricket är just att behärska att köra 
sakta.
Missar du spången och åker ner i myren i låg 
fart och dessutom hinner ge lite gas innan, så 
är chansen stor att du landar på båda hjulen. 
Samma med berget / höjden, har man balan-
sen och gör rätt blir det inte farligt. Men med 
hög hastighet minskar marginalen och om det 
blir fel så blir konsekvenserna större.

Här kommer ett tips på ett roligt sätt att träna balans 
Den kallas för ”Den Södertörnska garagevändningsutmaningen”.  
Bäst är om man är fyra stycken som kör samtidigt.
• Ställ upp koner som bildar en kvadrat som är ca en meter större än fullt styrutslag. Ställ 

även en kon i mitten på kvadraten. 
• Ställ upp alla 4 motorcyklarna så man har en infart var i kvadraten. På given signal 

startar alla samtidigt.
• Man får inte sätta ned foten, man får inte köra om eller köra på den framför och man får 

inte köra utanför kvadraten eller köra på nån kon. Om man gör det så åker man ut.
• När någon åker ut startar alla om på samma plats som första gången.
• När sedan nästa åkt ut startar de två kvarvarande mitt emot varandra.
Utöver att man måste ha bra balans så krävs det även lite taktik. Du vill inte köra så sakta att 
du får ut den som är bakom dig. Då skapar du en större lucka för den som stod mitt emot 
dig när ni startar om. Så det är bättre att ta det lite lagom sakta och låta de andra bromsa ut 
övriga tävlande.
För min egen del så tycker jag det svåraste är att när jag kommer till finalen, då blir jag för 
snål och ska köra så sakta det bara går och därför så tappar jag balansen fortare, än om jag 
bara kört riktigt sakta. Har väl att göra med att jag är lite tävlingsfokuserad...
Om man är flera än 4 kan man prova att börja med att alla ställer sig i en cirkel, kon i mitten 
och ca en meter mellan motorcyklarna och att man får avvika max en meter i sida från den 
ursprungliga cirkeln.
Det kan också vara bra att ha en domare, men gå inte i fällan att den som behärskar 
balansen sämst gömmer sig i rollen som domare.
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TRAFIKPOSTUTBILDNING

Under vecka 31 genomfördes den-
na gång trafikpostutbildning i Eksjö. 
Instruktörerna på kursen var Uffe 
Schölin och Richard Sjöström med 
totalt fem elever. Kursen rullade på 
och alla var nöjda och glada. 

För att öva korsningar och cirkulationsplatser 
så fick elever och instruktörer bege sig till Vet-
landa, där det finns lite mer utbud av sådant än 
i Eksjö. De var även i Nässjö och runt om och 
dirigerade.

Som sig bör så informerades Polisen om 
övningarna som skulle genomföras och de var 
väldigt positiva till vår utbildning och övning 
och hade inga som helst invändningar på detta, 
men tacksamma att vi meddelar dem.

Vetlandaborna blev lite frågande på 
vad ”militären” höll på med, det var många 
som kikade fram bakom gardinerna för att 
tjuvkika och se vad FMCK höll på med ute 
i gatan. Det är ju heller inte alla bilister som 
är medvetna om att trafikdirigering går före 
trafikljus, så det var några som blev väldigt 
osäkra på att köra igenom korsningen trots att 

det var rött på ”deras” trafikljus. En herre som 
kom åkandes valde att stanna mitt i korsning-
en för att prata med trafikposten som stod och 
ledde de övriga i övningen. Kanske inte det 
mest ultimata att göra så mitt i en korsning och 
övning... 

I övrigt en mycket väl utförd kurs av 
samtliga!

Text och foto: Camilla Blomdahl

Trafikpostutbildning 
i Eksjö 2021
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Här övade vi på att genomföra en 
vänstersväng på en huvudväg på ett 
säkert sätt. Detta gjorde vi genom 
att stoppa trafiken och förbandet, 
sedan vinkades förbandet fram 
som genomförde vänstersvängen. 
På bilden visas när en trafikpost 
stoppar förbandet.

Bilder från  
trafikpostutbildningen  

 Malmö 2021.

”Vetlandaborna blev lite frågande 
på vad ”militären” höll på med, det 
var många som kikade fram bakom 
gardinerna för att tjuvkika och se 
vad FMCK höll på med ute i gatan”
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Ungdomskurser  
hösten 2021 Meddela gärna alla ungdomar i din FMCK-kår om 

möjligheten att delta i ungdomskurser tillsammans med 
ungdomar från andra kårer och frivilligorganisationer.

Under en intensiv vecka kommer du som går i gymnasiet att få veta mer om samhällets försvar genom besök vid arméförband, 
marinförband, flygvapenförband samt besök hos Polis och räddningstjänst. Vid besöken kommer du få en bild över vilka 
uppgifter de har och vilka yrkesutbildningar och andra utbildningar som Försvarsmakten, Polis och räddningstjänst har att 
erbjuda dig. Du kommer att få träffa andra frivilliga försvarsorganisationer och få information om deras verksamhet samt få lära 
dig om ditt eget ansvar inom krisberedskap.

Kursen vänder sig till dig som går i gymnasiet och bor i det län eller närliggande län som kurserna genomförs.

Datum: 31 oktober – 5 november, Göteborg 
Datum: 31 oktober – 5 november, Härnösand 
Datum: 31 oktober – 5 november, Karlskrona

MILITARY CAMP   www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom/military-camp/

Under utbildningen får du lära dig att ta hand om allt från små skador till hjärt- och lungräddning (HLR). Det är sådant som du 
kan ha nytta av och använda när du är ute med kompisar och om något skulle hända. Du kommer även kunna agera och känna 
dig trygg i att hjälpa andra i samhället och framförallt hjälpa din familj om olyckan skulle vara framme. Under kursen får du även 
inblick hur akuta omhändertaganden går till, men framförallt kommer vi att ha roligt tillsammans.

Kursen är avsedd för dig som är 15-20 år och är aktiv i en frivillig försvarsorganisations ungdomsverksamhet.

Datum: 1-5 november, Halmstad

UNGDOM – TEMA SJUKVÅRD   www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom/ungdom-tema-sjukvard/

Vill du veta mer om armén så är det här kursen för dig! Under en intensiv och händelserik vecka får du prova på olika militära 
aktiviteter, bo en natt i tältförläggning, genomföra studiebesök, få yrkesinformation samt tillfälle att se på materiel och fordon 
som finns inom armén. Du bor i logement på ett arméförband. 

Kursen vänder sig till dig som är mellan 15-20 år och bor i det län eller närliggande län som kurserna genomförs.

Datum: 31 oktober – 4 november, Boden 
Datum: 1-5 november, Eksjö 
Datum: 1-5 november, Skövde

Med den här kursen vill vi ge dig en möjlighet att få inblick i vad som sker på Luftvärnsregementet i Halmstad och vad det 
innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Kursen vänder sig till ungdomar mellan 15-20 år.

Datum: 1-5 november, Halmstad

Ungdomsskolan innehåller flera olika utbildningar och aktiviteter beroende på vilken inriktning du väljer. Målet är att du ska få 
en givande och rolig samt utmanande vecka.

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

Datum: 31 oktober – 6 november, Höllviksnäs

UNGDOM – TEMA ARMÉ   www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom/ungdomskurs-tema-arme/

UNGDOM – TEMA LUFTVÄRN   www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom/ungdomskurs-tema-luftvarn-och-teknik/

UNGDOMSSKOLA – HÖST   www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom/ungdomsskola-host/



FMCK Sektioner Mitt FMCK
Nyheter på fmck.se
När du nu loggar in på fmck.se kan du själv under Mina uppgifter lägga in datum när ditt 
förarbevis och HV ID går ut. På så sätt hjälper du till att hålla medlemsregistret aktuellt och 
uppdaterat för kåren. Du kan även be din kåradministratör att göra det åt dig, om du inte har 
åtkomst till dator och/eller uppkoppling.

OM du ännu inte skapat ett konto på fmck.se, så vill vi uppmana dig att göra det direkt. 
Inloggad har du då tillgång till ditt FMCK-medlemskort, filarkivet med mek-handböcker med mera. 
Dessutom lägger du här in kontaktuppgifter till närstående, ifall att något eventuellt skulle hända 
dig under en FMCK-aktivitet.

Medlemsförmåner – finns nu inlagda på ditt medlemskort på webben.

Frågor, tankar och funderingar om webbsidan är du  
välkommen att ställa med ett mejl till: support@fmck.se
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Två av våra ordonnanser Axel Rönquist och 
Anders Eriksson ordnade en kartorientering 
för de som var intresserade och ville ha lite 
(mycket) kul. Vi var några stycken som hängde 
på i strålande sol och värme, de som inte hade 
förarbevis fick agera bakryttare på 258:an för 
att känna på lite avgaser och må allmänt gott. 
Det blev några vändor med olika sträckningar 
för att åka in till kåren svara på frågorna och 
byta kartor. 

När vi skickade ut paren för sista gången 
så tände vi grillen och fixade i ordning för 
filmkvällen då Kellys hjältar visades. Det var 
en bra dag varvad med orientering, mat, film 
och snacks, det blev så lyckat att alla vill ha en 
repris på detta, så vi kommer att göra om det 
lite senare i höst.

Text och foto: Mariette Eriksson,  
FMCK Värmland

FMCK VÄRMLAND

Orientering och filmkväll 
hos FMCK Värmland
Lördagen den 24 juli var det dags 
för en orientering på mc 258 
och civil hoj för att fräscha upp 
kunskaperna hos våra ordonnanser. 

Fredrik, Mikael och Dennis studerar kartan.Studier av kartan.

Dennis Delin.

Anders Eriksson och Tomas Erlandsson.

Tomas Erlandsson.

Karta.



Tankar och funderingar inför sin första start i 
Gotland Grand National. 
 – Eftersom man får använda sitt frisk-
vårdsbidrag till startavgift i enduro så tänkte 
jag bära eller brista och gjorde slag i saken 
och anmälde mig till GGN. Min målsättning 
är att köra ett varv, flera varv ser jag som 
bonus. Jag har tränat på olika banor runt 
Karlstad men tittar efter bra endurobanor 

i hela Värmland att träna på. Jag ska testa 
banan i Charlottenberg för den ska vara bra 
och lite lik den som är på Gotland. Det ska 
bli roligt att få åka GGN, blir säkerligen en 
upplevelse och minne för livet!

Text och foto: Mariette Eriksson,  
FMCK Värmland

Vi frivilligorganisationer var inbjudna att vara med i Villingsberg för att 
avtacka Carin när hon nu går i pension.

Det blev en trevlig dag med många tal, glada skratt och fina minnen som vi delar med henne. 
Carin har varit en klippa för oss i FMCK Värmland. Hon har hjälpt oss med allt från avtal, flytt av 
motorcyklar och många goda råd. FMCK önskar henne en fin pensionering och mycket tid till att 
göra sådant hon inte hann göra när hon arbetade med alla oss i frivilligorganisationerna och våra 
avtal. Det kommer inte bli lätt att kliva i hennes skor men vi önskar de som tar över hennes arbete 
ett lika bra samarbete med oss som det vi hade med Carin. Glöm oss inte Carin och lycka till med 
allt och njut av livet!

Text och foto: Mariette Eriksson,  
FMCK Värmland

Axel Rönquist,  
FMCK Värmland

Carin Wiking, 
Örebro/

Värmlands-
gruppen

Intervju med
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MC-TEKNIK
Slitna delar för renovering

Det är stor efterfrågan på delar som kan renoveras nu, Samtliga trummor 
i motorn, cylindrar, vevparti och motorer. Titta gärna över vad som finns 
liggande på kåren och skicka detta till mig. Ni lämnar in godset på er närmsta 
godsavsändning vid stödjande förband. 

Adress: FMCK Kansli, Kvarnvägen 3, 541 57 Skövde
Ange: service nr 500125539 

Vid frågor så slå en signal. 

Hälsningar 
Tomas Aronsson, MC-tekniker
Telefon 0760-002 523

EFTERLYSNING!
Hade du uniform på jobbet den 2 septem-
ber i år? Om du har en bild eller flera på dig 
från den dagen så skicka till oss på FMCK 
Journalen, så att vi har till kommande års 
Uniform-på-jobbet dagar. Berätta även gärna 
vad du jobbar med i ditt civila. 

Tack på förhand! 
journalen@fmck.se

RIKSHEMVÄRNSTING 2021
12-14 november i Kalmar
Rikshemvärnsting och Rikshemvärnsrådet utövar medinflytande inom hela landet. 
Varje bataljonsråd, Hemvärnsråd och centrala musikrådet väljer demokratiskt ett ombud/
förtroendeperson med ersättare till Rikshemvärnstinget. Dessa valda ombud/förtroendeper-
soner och Rikshemvärnsrådet utgör Rikshemvärnstinget. 

Här kan man vara delaktig, påverka och är ett forum där Hemvärnsrörelsens tankar och idéer 
är i fokus. Det gör Rikshemvärnstinget till en viktig del av vår förmågeutveckling. 

Mer info hittar du på: hemvarnet.se/org/rhvr/ting

INSTÄLLD!
Den planerade MC-mässan 2022 i Älvsjö/
Stockholmsmässan har ställts in. Istället 
kommer man att satsa helhjärtat inför mäss-
san 2023.  
Men, McRF har även tagit beslutet att ge-
nomföra provkörningseventet MC Mässan on 
Tour i Malmö, Göteborg och Stockholm i maj 
2022. Så håll ögonen öppna, för det vore kul 
om fler kårer gjorde gemensam sak i att ta en 
tur till närmaste event då. 

Museum i Ed rymmer världens MC-historia
Lyriska besökare beskriver MC-museet som ”Sveriges bästa” MC- och motormuseum. Du hittar 
museet i Ed, Dalsland. De har öppet under sommarmånaderna men kan alltid öppna extra för 
grupper som vill komma på annan tid. Du hittar mer info, bilder från utställningen och kontakt-
uppgifter till museet här: mc-dalsland.se



MEDLEMSKORT 
Ditt MEDLEMSKORT hittar du  
inloggad på fmck.se

NYA MEDLEMSRABATTER
Speedequipment – erbjuder 15% rabatt till alla som  
kan visa upp ett gällande medlemskap i  
FMCK. Undantaget är på redan nedsatta  
priser, fordon och vissa specialdelar som vi  
inte kan lämna rabatt på.
Webbsida: speedequipment.se

Däckrabatt
Alla FMCK-medlemmar får vid  

uppvisande av giltigt medlemskap  
10% på däck hos MC-Kompaniet i Väring.

Kontakt: telefon 0500-440 100

Privata flygplatsen i Sälenfjällen blev 
i höstas del av svenska försvaret
Det svenska försvaret tog under vecka 39 över all verk-
samhet vid den nya flygplatsen i Sälenfjällen, trots att 
flygplatsen är helt privatägd. –Det här innebär att vi är 
en del av samhällsnyttan, säger flygplatschefen Gunnar 
Lenman.
 Den nya flygplatsen har främst byggts för att trans-
portera turister till och från området men har också ett 
militärt sett intressant strategiskt läge alldeles intill den 
norska gränsen. I den första storövningen var fokus på 
att skydda en flygplats och att hjälpa Nato i händelse av 
krig. –Vi ska kunna stödja vänligt sinnade nationer, säger 
Försvarsmaktens major Patrik Warström.
 I övningen ingick över 500 soldater från Försvarsmak-
ten, hemvärnsförbandet Dalabataljonen och från norska 
hemvärnet.

Källa: svt.se/dalarna

Kårerna i MRS 
Militär Region Syd
I maj i år genomförde MRS en workshop via Teams för  
samtliga i Hemvärnet och Frivilligorganisationerna i MRS.  
Detta var en workshop inom ramen för rekrytering inom  
MRS:s verksamhet.

Samtliga närvarande delades in i olika grupper som sedan diskuterade 
fram svar på olika frågeställningar som getts av dem som höll i 
workshopen. Frågorna innehöll olika typer av frågeställningar om 
hur vi arbetar med rekryteringsprocessen och hur vi sedan tar hand 
om de rekryterade fram till dess att det är dags för utbildningen och 
krigsplaceringen. Workshopen var väldigt nyttig och det är alltid bra att 
höra hur det är på andra ställen i landet. Även om vi har samma direktiv så 
arbetas det ändå ofta på olika sätt. Från hela FMCK var det dessvärre endast 
jag som var från en FMCK-kår som deltog. Trist då vi tillsammans måste 
vara aktiva i detta arbete och tillsammans kan vi få ut våra synpunkter 
inom verksamheten. Kan det vara så att era utbildningsgrupper inte har 
sänt ut inbjudan till er? Då har vi ju ett problem på utbildningsgrupperna 
känner jag. 
 Jag vill uppmana alla i FMCK-kårerna inom MRS att ta kontakt med era 
utbildningsgrupper och höra med dem varför ni i så fall inte blivit kallade 
till denna digitala workshop. 

Camilla Blomdahl, FMCK Eksjö

Riksstämma 2021
Efter genomgången digital Riksstämma även i år hade riksstyrelsen med 
respektive lite fritidsaktivitet på eftermiddagen. Det innebar att vi tog 
ut ett antal av FMCKs mopeder och körde en orientering. Det är ju aldrig 
bra att fordon bara står så vi tog tillfället i akt och lufta dessa lite, vi hade 
ganska bra väder även om det blåste lite.

Vi bodde under helgen på Klåvastens Pensionat, där vi blev väldigt bra 
omhändertagna av Anders och Gunilla Lövenborg. Perfekt service och 
god mat, det fanns inget som de inte kunde fixa åt oss. Eftersom vi hade 
hela pensionatet för oss själva så var det väldigt väl Corona-anpassat! 
Vid vår middag på lördagskvällen så gav Riksförbundet ett standar till 
värdparet och det togs emot med stor glädje och faktiskt även med lite 
rörda tårar. Ett stort tack till Anders och Gunilla för gästfriheten! Vi kommer 
med all säkerhet att komma tillbaka till er. Pensionatet kan vi varmt 
rekommendera till alla medlemmar att bo på om ni behöver boende runt 
Skövde.

Camilla Blomdahl, FMCK Eksjö



KURS DATUM ORT

GK Mekaniker 16-23 oktober Skövde

Kurschefskurs 12-14 november Skövde

RU instruktör; Digitalt utskick kommer till samtliga instruktörer

Vinterkurser 2022 Veckorna 6, 7, 8 och 9 Älvdalen

Kontakta kansliet om sista anmälningsdag gått ut, platser kan finnas kvar!

Mer information finns på fmck.se under fliken Utbildning.
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Höst- och  
vinterkurser 2021/2022
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I oktober startar de första utbildningarna av 
våra blivande CMR. Antalet ansökningar 
behöver öka i antal. Förhoppningsvis kommer 
intresset att eskalera allt efter som utbildningen 
kommer i gång. Kurserna går vecka 40 och 43. 
Vi har ändrat så kurserna går nu från onsdag till 
söndag. Läs mer på FMCKs webbsida. 
 Vi kommer även att genomföra ytterligare 
en CMR instruktörskurs i november. 
 Alla kårer har fått information och 
informationskort och det skulle vara mycket 
förvånande om vi inte får ett stort antal sökande 
till CMR-kurserna, om man betänker vilken 
enormt stor kontaktyta som kårerna är med alla 
medlemmar som i sin tur känner någon som 
känner någon osv. I denna stora grupp borde 
det finnas många intresserade. 
 Jag har försökt informera om CMR på ett 
antal vägar. Förutom på riks webbsida även på 
Facebook, YouTube och i radio. SMC hade en 
stor artikel i senaste numret av medlemstid-
ningen och även i MSBs informationstidning 
har det varit en artikel om CMR. 

RAPPORT OM 
CMR-projektet
FMCKs uppdrag att utbilda civil mc resurs som ska vara ett stöd för Läns-
styrelser, kommuner och andra myndigheter vid kris, höjd beredskap och 
krig går vidare.

Under våren och sommaren i år producerade 
jag och filmaren Jakob Nilsson från FMCK 
Varberg en informationsfilm. Dessutom gjorde 
vi en kort trailer för att locka intresserade att 
läsa om CMR-utbildningen på vår webbsida. 
Av någon anledning kom filmerna inte direkt 
fram i de sociala medierna så först i början på 
september dök dom upp på FB och YouTube. 
Den längre varianten ska finnas på riks Face-
book-sida vid det här laget. Ladda gärna ner 
den och sprid till alla som är intresserade. De 
finns kanske olika åsikter om filmerna dock har 
vi mest fått uppskattning.  
 Det finns en efterfrågan om en mall att an-
vända vid intervjuer av sökande till CMR-kur-
serna. Malcolm Granberg i Göteborgskåren har 
tagit fram ett jättebra underlag för en sådan och 
den kommer skickas ut via mejl till kårernas 
kontakt när den är färdigutformad. 
 Jag har nu bland annat kontakt med 
Länsstyrelsen i Skåne som är mycket aktiva och 
man har begärt 50 stycken CMR, varav 25 med 
någon form av civil trafikpost-utbildning. De 

jobbar själva i hur en sådan utbildning skulle 
kunna se ut och det blir spännande att se i var 
det utmynnar. Får de till det med tillstånd osv. 
så är det eventuellt en utbildning som FMCK 
skulle kunna administrera, förutsatt att vi får 
stöd från MSB. I så återkommer vi med mer 
information om det. 
 Det finns en nöt kvar att knäcka och det 
är motorcyklar till CMR. Vid höjd beredskap 
och krig är det inget problem. Då kommer 
Försvarsmakten att krigsplacera våra civila 
motorcyklar. Det innebär att alla som har en 
krigsplacerad motorcykel får lämna den på en 
avlämningsplats (A-plats) och dessa kan sedan 
förfogas av CMR som en del av totalförsvaret.  
 
Läs mer om det här: https://www.forsvarsmakten.
se/sv/information-och-fakta/for-dig-som-privatper-
son/for-fordonsagare/

Men... 
 För insatser, övningar och utbildning i 
fredstid kan krigsplacerade motorcyklar inte 
användas. Och det är detta som måste lösas.  
Det är sagt från MSB att detta bekymmer ska 
hanteras av beställarna och det är inget som 
ingår i FMCKs åtagande. Men jag känner att vi 
måste hjälpa till med att hitta en lösning, så det-
ta jobbar vi med tillsammans med bland annat 
Länsstyrelser som är en av dessa beställare. 
 Jag kommer efterhand som jag får mer 
information om utvecklingen av CMR-pro-
jektet hålla kårerna uppdaterade och är kåren 
ansluten till My Club (inreggade på FMCKs 
webbsida) så kommer allt i er mejlbox. 
 Med förhoppning om att ni fortsatt jobbar 
på med rekrytering av våra blivande CMR 
önskar jag er en skön och trevlig höst!

Med vänlig hälsning, Patrik Montgomery 
FMCK riks ledamot Ao 9 (Civil samverkan)

Scanna (fota) koden med 
din mobilkamera, och 

filmen kommer  
upp direkt.

Du hittar även CMR-filmen direkt här:  
https://youtu.be/biOdNTxlBzs

Patrik Montgomery 
FMCK riks ledamot Ao 9 

(Civil samverkan)



26   FMCK NR 3 . 2021

Höstkurs ”prova-på”

CMR-
utbildningar  

KURS MILITARY WEEKEND

Kvarn, Borensberg 5 NOVEMBER

Söderhamn, Gävle 12 NOVEMBER

Karlskrona 19 NOVEMBER

Karlskrona 19 NOVEMBER

Halmstad 3 DECEMBER

MILITARY WEEKEND
Military Weekend ger dig en möjlighet att praktiskt prova på det militära livet under en helg samtidigt som du får information  
om Försvarsmaktens och de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet. Du måste ha fyllt minst 18 år och vara  
svensk medborgare. 

Mer info och ansökan finns på: www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/prova-pa-kurser/military-weekend/

CIVIL MC RESURS
• CMR-utbildning v.43 – 27-31 oktober, Skövde
 Kursanmälan och mer info finns på fmck.se under flik Civil Verksamhet.

Observera att du inte kan vara krigsplacerad mc-ordonnans i HV och samtidigt 
CMR, då du får räkna med att bli krigsplacerad hos den myndighet som 
kontrakterar dig.

• CMR Instruktörsutbildning (utbildningen uppdelad i två delar) 
 v.45 – 11-14 november samt v.47 – 25-28 november, Skövde
 Ansökan till Instruktörsutbildningen görs via mejl till: patrik.montgomery@fmck.se
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Varje kurs fick delas in i olika grupper för att 
kunna hålla närprincipen som rådde, men 
det gick fint det också. Även om pandemin 
fortfarande inte är över hoppas vi att vi kan 
hålla i det här så att vi kommer framåt i verk-
samheten igen och kan köra på med tidigare 
planering. 

GKMC EKSJÖ

I år har det genomförts tre stycken Grundkurs Mc på Ing2 i Eksjö. Samtliga 
utbildningar har genomförts med bravur av både elever och instruktörer. 
Skönt att vi äntligen har kommit i gång igen efter att haft 1 ½ års 
besvärligheter med att få till dem på grund av den rådande pandemin. 

Grundkurs 
Mc i Eksjö 
2021

Fortsättning på nästa sida
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Lite funderingar på stocken med en kopp kaffe, Anders och Suzanne. Foto: Inge Svanholm
Oskar passar på att vila efter middagen.  
Foto: Fredrik Blomdahl

Losskörning. Foto: Suzanne Zotterman 

Klädbyte i skogen. Foto: Fredrik Blomdahl 

Övning lastsäkring av MC.  
Foto: Fredrik Blomdahl 

Kan vara tungt att lyfta och ta i efter en hel dags 
körning. Foto: Fredrik Blomdahl 
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Stödet från Norra Smålandsgruppen har varit 
mycket positivt för FMCKs utbildningar. Vi 
hade lite strul med några boende på grund 
av att halva Skedala på Ränneslätt nu var 
Covid-boende. Men de löste detta till slut och 
alla fick egna boende att vara på. 
 Kurserna fick en del besök under ”resans” 
gång, bland annat så var hela NSG på besök, 
men även kanslipersonalen var och besökte 
verkligheten i kursverksamheten. Jag tror att 
både instruktörer och elever uppskattar sådana 
här besök och att det är bra för vår kansliper-
sonal att uppleva och se vår verksamhet och 
härliga FMCK-medlemmar med egna ögon 
också, så det inte bara blir någon på papperet 
för dem. 
 
Håll alla tummarna ni har att vi nu under 2022 
kan genomföra all den utbildning som är tänkt 
att ha och att vi slipper förhålla oss till speci-
alregler framöver, så kommer vi tillsammans 
att lyckas!

Text Camilla Blomdahl

Bild 1: Peter Hocke, Chef Logsektionen NSG på besök. 
Foto: Fredrik Blomdahl

Bild 2: Slutövning GKMC v 36-37 Eksjö.  
Foto: Daniel Veres

Bild 3: Instruktörer på väg ut till Ränneslätt för att reka 
inför kursstart. Foto: Fredrik Blomdahl

Bild 4 : Ibland väljer man fel vägval.  
Foto: Fredrik Blomdahl

Bild 5: Utbildningschef Lennart Rönnholm tar igen sig. 
Foto: Fredrik Blomdahl

”Jag tror att både instruktörer och elever 
uppskattar sådana här besök och att det är bra  

för vår kanslipersonal att uppleva och se vår  
verksamhet och härliga FMCK-medlemmar  
med egna ögon också, så det inte bara blir  

någon på papperet för dem.”
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FMCK STRÄNGNÄS

Endurotävling i form av ett 24-timmars 
varvlopp där vinnande är de som kört flest 
varv under 24 timmar. Tävlingen är öppen för 
deltagare på såväl registrerade som oregistrera-
de motorcyklar tillhörande maskinklasserna E1, 
E2 och E3. Ej körkortskrav. 

Prologogen körs på fredagkväll 
Som prolog utser varje lag en deltagare som kör 
en kortare slinga om ca 3km (ca 10 min körtid) 
som avgör startposition för lördagens tävling, 

genom att sätta snabbaste tid på sträckan i ett så 
kallat tidskval. Detta genomförs med enskild 
start en och en med 20 sekunders mellanrum 
och varje lag anmäler en förare i laget för att 
genomföra detta. Detta tidskval medför att 
föraren får laget att välja startplats för lördagens 
start i den ordningen som föraren placerar sig i 
fredagens prolog, detta kval är frivilligt. 

Lag som inte deltar med förare i prologen 
får välja startplats efter lag som har placerat sig 
i tidskvalet och då gäller först till kvarn. Körtid 

Gripen- 
dygnet

6-8 augusti 2021
Lite historik
1985 ordnade FMCK Strängnäs för första gången tävlingen Gripendygnet. En lagtävling om max 7 förare som ska 
avverka så många varv som möjligt under 24 timmar. En förare åt gången i laget och växling sker med startkort 
som ”stafettpinne”. Den gången var förstapriset fri start i en liknande 24-timmarstävling i Frankrike, där segrarlaget 
också deltog. Tävlingen hölls i stort sett varje år fram till 2005 då P10 avvecklades.

Bild 1: Oliver och Mattias.
Bild 2: Mattias på väg ut i banan.

Bild 3: Mattias.
Bild 4: Sara tar bort lera.

Bild 5: Mattias.
Bild 6: Johan Engelbrektsson och 

Joakim Eriksson.

1

2
3
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för huvudtävlingen är ca 25-35 min/varv och ett 
varv är ungefär 18 kilometer. Tävlingen har 4 
klasser med mixade lag, senior, junior, dam och 
Dakar, med max 7 i varje lag – med undantag 
för Dakar där det endast får innehålla en förare. 
Rena klubblag är naturligtvis tillåtet. Lagledare 
är obligatoriskt. 

Klassindelning: 
Klass 1 Senior: Klubblag/mixlag (deltagare 
oavsett klubbtillhörighet) med Junior, Elit eller 
seniorlicens får delta. 

Klass 2 Junior: Klubblag/Mixlag med endast 
juniorlicens får delta. 

Klass 3 Dakar: Ensam förare med Junior, elit 
eller seniorlicens får delta. 

Klass 4 Dam – rent damlag med junior, elit eller 
seniorlicens får delta.  

Ingen begränsning finns när det gäller hur 
många varv en förare får köra. MC inom laget 
får delas mellan deltagare. 

– Ett tips är att du räknar med att inte göra 
så många knop på måndagen efter heller.

Till start i Dakarklassen hade vi Mattias Eriks-
son som tävlar för FMCK Värmland, som hade 
två Huskvarna mc 258 med sig till tävlingen. 
Tävlingen började på lördagen vid 12-tiden och 
då vräkte regnet ned. Det slutade inte regna 
förrän på kvällen så det mesta var blött och 
hans crew som bestod av Sara Eriksson (fru till 
Mattias ) två mekaniker Johan Engelbrektsson 
och Joakim Eriksson i besättningen hade fullt 
sjå med att torka ombyteskläder och skruva 
motorcyklar. Det blir till att ta en paus för att 
byta till torra kläder, få i sig lite mat och ta en 
powernap med jämna mellanrum för att orka 
med 24 timmars själv. Under natten då det 
var mörkt, blött, lerigt och väldigt halt fick 
speakern säga till med jämna mellanrum att 
förarna var tvungna att följa pilarna på banan 
eftersom det kunde bli farligt annars. Flera lag 
bröt tävlingen under natten. Sista varvet innan 
Mattias tog en välförtjänt paus fick han släpa 
motorcykeln nästan halva varvet. 

– Det här är ett riktigt stölleprov men det är 
värt allt slit, säger Mattias. 

En motorcykel är död, Mattias två meka-
niker har skruvat, gjort rent och bytt allt utom 
kolven men den går fortfarande inte bra, blir 
till att plocka isär den helt när han kommer 
hem. Den andra motorcykel går fortfarande 
hyfsat och Mattias hinner med fler varv trots att 
händerna gör ont och är trött som bara attans. 
Men humöret är på topp och mycket skratt hörs 
från värmetältet vid småpauserna. Lördag mor-
gon tittade solen fram men nu är det halt, blött 

och skitigt i spåret, leran lägger igen däcken 
så de är som att åka på slicks. På vissa delar av 
banan  sjönk motorcykeln och där gällde det att 
ha riktigt med gas för att inte sjunka djupare 
och fastna. Efter allt regn dagen före är banan 
jättetuff att köra och värre än GGN (Gotland 
Grand National ) enligt vissa. 

Mattias körde 13 varv och slutade på en 
8:de plats i Dakarklassen, jättebra gjort och ett 
stort grattis från oss alla i FMCK Värmland! 
Oliver Önnefors från FMCK Skövde blev 3:a i 

juniorklassen, grattis även till dig!
Mattias och Oliver delade mekanikertält 

och hade varsitt värmetält, så här hjälptes man 
åt med goda råd och lite annat smått och gott. 
Stort tack till alla att jag fick komma och göra 
detta reportage. Jag hade jättekul och ser fram 
emot nästa gång vi ses.

Text och foto: Mariette Eriksson,  
FMCK Värmland

4

5

6
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MC-INSTRUKTÖR

Frågan kom upp en kväll när vi summerade en lång 
dag som instruktörer på grundkurs i Eksjö. Vi verkade 
ganska överens om att det mest tillfredställande är att se 
elevernas fantastiska utvecklingskurva. Eleverna har olika 
förutsättningar när det gäller kroppsstorlek och styrka 
men får lära sig tekniker och färdigheter för att bemästra 
hojen ändå.

– Vad är det roligaste 
med att vara instruktör?
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”Ordonnanstjänsten 
är en blandning av 
färdigheter och att man 
behärskar hojen tillräckligt 
bra är naturligtvis en 
nödvändighet. Men man 
behöver inte vara en 
”endurokung” utan även 
kunna meka, orientera med 
karta och kompass och 
vara klok nog att spara på 
krafterna där det går för att 
orka fortsätta att tjänstgöra 
dag efter dag.”

Fortsättning på nästa sida
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En intressant iakttagelse är att de elever 
som presterade bäst de första dagarna inte 
nödvändigtvis behövde bli de som var bäst 
sammantaget i slutet av kursen. 
 Ordonnanstjänsten är en blandning av 
färdigheter och att man behärskar hojen 
tillräckligt bra är naturligtvis en nödvändighet. 
Men man behöver inte vara en ”endurokung” 
utan även kunna meka, orientera med karta 
och kompass och vara klok nog att spara på 
krafterna där det går för att orka fortsätta att 
tjänstgöra dag efter dag. De sociala färdighe-
terna är också nog så viktiga. Att kunna funge-
ra i grupp och både ha roligt med kompisarna 
och att kunna hjälpa gruppen framåt.  
 I slutet av kursen brukar eleverna själva 
reflektera hur brant inlärningskurvan varit. 
De första dagarnas osäkerhet på körgården har 
försvunnit och både tillämpad terrängkörning 
som blötmyr klaras av galant. Även kartko-
ordinaterna och kompassen brukar med lite 
träning bli goda kompisar. 
 
Som instruktör har jag ofta läst och begrundat 
något som en klok man utryckt så bra.

”Om jag vill lyckas med att föra en människa 
mot ett bestämt mål måste jag först finna henne 
där hon är och börja just där. Den som inte kan 
det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa 
andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen 
förstå mer än hon gör, men först och främst förstå 
det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det 
inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa 
hur mycket jag kan, så beror det på att jag är 
fåfäng och högmodig och vill egentligen bli be-
undrad av den andra istället för att hjälpa henne. 
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför 
den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå 
att detta med att hjälpa inte är att härska utan att 
tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa 
någon.”

Søren Kierkegaard 

Tack alla kollegor och alla ni elever som 
jag haft förmånen att jobba med, vi ses säkert 
framöver.

FMCK-instruktör Bim 
Foto: GKmc Eksjö 2021, Bim Kaataja
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FMCK ÖREBRO

Det finns speciella MC-släp men alla som haft ett bilsläp av 
någon typ vet att efter ett tag börjar det krångla. Bromsar 
kärvar, belysning slocknar och lager skär ihop. Så målsätt-
ningen var att inte behöva köpa ytterligare ett bekymmer att 
hantera, utan jag ville hitta en lösning där jag använde ett 
släp som jag redan ägde och eftersom det enda släp jag äger 
är mitt båtsläp  – så då blev det just den.  Den heter Tiki 450. 
I vanliga fall ligger min lilla roddbåt med snurra på kärran 
men nu var tanken att jag skulle transportera min BMW 
1250 RT på den. Motorcykelns modiga tomvikt är 280 kilo 
så det var lite vikt att hantera. Och av kostnadsskäl och för 
att undvika att det skulle bli dålig stämning ville jag undvika 
att tappa motorcykeln i backen. För säkerhets skull kollade 
jag med Transportstyrelsen och Bilprovningen om min ide 
var laglig och ingen av instanserna hade något att invända. 
Dessutom ökade jag totalvikten på släpet till 600 kg för att få 
lite marginal.

Jag började skissa på en lösning. Att det skulle bli någon 
slags båtform på konstruktionen var ett måste eftersom det 
skulle vara enkelt att skifta mellan att transportera båt och 
motorcykel. Med hjälp av en duktig verkstad i Hallsberg till-
verkades en “båt” enligt mina ritningar. Och de blev i princip 
en båt utan akterspegel. För att förenkla hanteringen monte-
rade jag en el-vinsch på båtkärran. Dessutom fjärrstyrd. Och 
faktum är att konstruktionen blev väldigt lyckad. “Båten” 
står i utgångsläget på marken och motorcykeln körs upp 
på den. Framhjulet placeras i en hjulvagga. Två spännband 
håller balans på motorcykeln under lastningen. Ett bandsling 
läggs runt framhjulet och därefter till kroken på vinschen. 
Med el-vinschen dras sedan “båten” upp på båtkärran. Det 
går lugnt och försiktigt. Det finns ett kraftigt stopp monterat 
på kärran som gör att konstruktionen inte går att köra för 
långt fram och dessutom får man ett lagom kultryck. Väl 
på plats använder jag fyra spännband för att säkra hela eki-
paget. Motorcykeln står bergsäkert och som bevis på att allt 
fungerar körde jag 60 mil i somras med kärran kopplad och 
lastad helt problemfritt.

Bilderna här bredvid beskriver funktionen. Jag hoppas att se 
fler på vägarna kommande somrar! 

Text och foto: Patrik Montgomery
FMCK Örebro och FMCK riks ledamot Ao 9

Mitt mc-på-båt-
släp-projekt
Jag har länge funderat på att skaffa någon 
form av släpkärra för att transportera min 
motorcykel på. Men även för att transportera 
min mc258 vid t ex eftersök, när brytpunkten 
ligger en bit bort.
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FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Tillsammans bromsar vi smittan.  
Fortsätt ta hand om varandra.   

Vaccinera dig om du inte redan har gjort det. 
Läs mer på krisinformation.se
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