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Nationell totalförsvarsdag
Under den nationella totalförsvarsdagen i Malmö i år kommer allmänheten att kunna lära sig mer om
det svenska totalförsvaret, ta del av
prova-på-aktiviteter och träffa myndigheter och frivilligorganisationer.
Totalförsvarsdagen är planerad att
hållas den 19 september.
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har regeringens uppdrag att ansvara för en sammanhängande planering för totalförsvaret. För att bygga ett
mer motståndskraftigt Sverige är övningar och
gemensamma aktiviteter en viktig del. Som en
del av detta hålls Nationell Totalförsvarsdag för
allmänheten, i år tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad.
Under dagen kommer flera aktörer,
exempelvis civila och militära myndigheter,
frivilliga försvarsorganisationer och företag

att delta. Syftet är att visa hur vi tillsammans
bygger ökad förmåga och att alla som bor i
Sverige har en viktig roll att bidra med. Dagen i
Malmö tydliggör även Sveriges strategiska läge
i Östersjöregionen.

FÖREVISNINGAR, FÖRSVARSUPPLYSNING OCH PROVA-PÅAKTIVITETER

Den nationella totalförsvarsdagen är en unik
möjlighet för alla medverkande aktörer,
myndigheter, organisationer och företag att visa
upp sin verksamhet och vad vi gör tillsammans
för att öka Sveriges beredskap. Det här är bara
början av ett långsiktigt gemensamt arbete för
ett tryggare Sverige.
Den här dagen kommer många av
samhällets aktörer vida vad de gör, enskilt
eller tillsammans med andra, för att stärka sin
beredskap. Besökare kommer att kunna ta del
av förevisningar och prova-på-aktiviteter samt
få information om totalförsvaret och hur man
kan engagera sig.
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FMCK Helsingborg

Relation bygger
samverkan
Sedan ett par år tillbaka så bjuder Helsingborgs stad
en gång per termin in till träffar med frivilliga försvarsorganisationer som verkar i staden. Vid mötena har
vi fått information om hur Helsingborgs stad arbetar
med trygghet, säkerhet och krisberedskap. Vid varje
möte får även en organisation presentera sig lite
djupare. Detta är ett bra sätt att lära känna varandra
och skapa informella kontakter.
När det verkligen gäller ska de frivilliga försvarsorganisationerna kunna
fungera som ett stöd till civilsamhället. Räcker det då att ha krisplaner
och uppdaterade kontaktlistor? Förmodligen inte. Samarbete handlar
mer om relation än funktion.
Samarbetet i Helsingborg innehåller även en årlig aktivitet under
krisberedskapsveckan då vi tillsammans möter människor och berättar
om våra verksamheter och hur besökarna kan öka sin krisberedskap.
Under det senaste mötet i november kom även frågan upp att det är viktigt att staden ser till att vi får möjlighet att träna tillsammans i verkliga
situationer. Det kan vara att man tar hjälp av oss frivilligorganisationer
då man har olika evenemang och event. Vi har många kompetenser som
kan användas i dessa sammanhang.
Sedan i år har Röda korset fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att organisera frivilliga vid nationella
kriser och katastrofer. De bjöd därför in frivilliga försvarsorganisationer,
Helsingborgs stad, Polisen och Räddningstjänsten till ett frukostseminarium i Helsingborg i slutet av november. Temat var ”Tillsammans i krisen – frivillighet i krisberedskap och totalförsvar”. Detta är även namnet
på en publikation som Röda korset gett ut där olika personer får ge sin
syn på hur samarbetet i framtiden kan bli bättre utifrån olika kriser.
Under seminariet efterfrågades en bredare diskussion om hur
frivilligas bidrag till svenskt krisberedskap och totalförsvar ska främjas,
stödjas och tydliggöras. Det finns frågor kring samverkan, organisation
och finansiering som behöver besvaras från ett nationellt perspektiv.
Jonas Nylén, verksamhetsstrateg vid Räddningstjänsten Skåne
Nordväst, menade att organisation och struktur är viktigt när det väl
inträffar en kris men att det är relationerna som gör att arbetet fungerar.
Han berättade om ett exempel från en svavelsyraolyckan hos Kemira
Kemi AB i Helsingborg 2005, där inte allt fungerade enligt uppgjorda
planer. Jonas hade inget direkt uppdrag men fungerade tack vare sina
många kontakter som en länk mellan olika organisationer.

Elina Bratt, säkerhetschef och Mattias Ridung, säkerhetsstrateg, båda från
Helsingborgs stad ser nöjda ut med att få provsitta en 258:a efter att ha
fått information om vad FMCK gör hur de kan bidra till civilsamhället.

Carl Danielsson, Säkerhetsstrateg Helsingborgs stad, Hannes Sonnsjö,
beredskapshandläggare Länsstyrelsen Skåne, Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset och Jonas Nylén, verksamhetsstrateg Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Moderator Anders Forsberg, Sakkunnig,
Svenska Röda Korset.

Skulle vara intressant hur olika kårer arbetar med samverkan med
civilsamhället och hur ni bygger relationer, finns mer information
här: https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/
om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/antologi-tillsammans-i-krisen-190515.pdf
Hälsningar Arne!
Text och foto: Arne Gunnarsson, FMCK Helsingborg

Röda korset och NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, tävlar i att
göra upp eld med eldstål i FMCK-tältet.
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Lelles lilla
tipshörna

Teknisk
info

Efter många och långa
testturer så verkar det
som vi nu kan andas
ut och säga ja till det
(Nya) tändsystemet.
Cirka 250/300 mil är
totalt avverkat med
en annan tändspole
som fungerat väldigt
bra enligt Teknikerna på Vinterkursen.
Processen att få detta i
hamn är nu i full gång
då Reservdelsgänget ska säkerställa tillgången på denna spole från
leverantören inför framtiden. När detta är klart så kommer vi att
gå ut med information på FMCK:s hemsida.
Utbytescylindrar!
Frågan ställs ofta varför det inte finns några cylindrar att få. Det
finns gott om cylindrar, dels borrade med ny kolv, samt fullt dugliga begagnade med kolv (OBS att man kan få byta kolvringar på
dessa). Problemet är att UTB Cylinder alltid skickas i en anpassad
speciallåda som MÅSTE returneras omgående med den defekta
cylindern i. Det misstänks att det säkert finns gott om dessa lådor
runt om i landet som idag endast tar plats på någon hylla. Så en
vädjan till er alla är att kika på er Kår om det står någon/några där.
Skicka då lådan i retur via er TKM, så att vi får igång utbytesprocessen igen. (Då jag inte har någon bild på lådan, hoppas jag att
någon skickar en till mig).
Har du några funderingar gällande detta så ring gärna till mig.
Hälsningar; Tomas Aronsson
Tomas Aronsson
Mc Tekniker
FMCK Riksförbund

Telefon:
076-000 25 23
e-post:
tomas.aronsson@fmck.se

FMCK
Adress: Kvarnvägen 3
Postadress: Box 214
541 57 SKÖVDE

– av Lennart Rönnholm

Har ettans växel låst sig?
Ibland går grejer sönder på 258:an. En grej som händer lite då och
då är att det går sönder någon fjäder på ettans växel. Då rasslar
det en del när man lägger i växeln. Har två fjädrar gått av rasslar
det ännu mer men det brukar kunna gå att få i växeln om man ger
motorcykeln en knuff samtidigt som man lägger i växeln.
Men det kan vara värre än så. Det är helt stumt. Precis som på en
manuellt växlad motorcykel där kopplingsvajern gått av.
Sannolikt är det kick-frihjulet på ettans växel som fastnat. En grej
man kan prova för att det ska vara lättare att ta sig hem är följande:
•

Ta hjälp av en kompis som lyfter cykeln bak eller ställ upp den
på något så hjulet rullar fritt. Undvik stödet som är för klent.

•

Lägg i växeln, starta motorn och hjulet börjar snurra. Varva
lite så hjulet får fart och stampa till på fotbromsen. Har du tur
släpper det fastnade frihjulet och du kan köra hem försiktigt
och byta ut det.
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FMCK Blekinge

Medaljutdelning
– i samband med kårstämma i Blekinge 2020
Vid Blekingekårens kårstämma i
februari så passade besökande
Rikskårchef Fredrik Blomdahl på
att dela ut två Förtjänstmedaljer,
ett i silver och ett i guld.
Bengt Lüning har under stort antal år varit
krigsplacerad mc-ordonnans och varit mycket
aktiv i kåren som sådan men även ett antal
år varit med i valberedningen. Tilldelades
Förtjänstmedalj i silver.
Lotta Henriksson har under ett antal år varit
aktiv i kårstyrelsen på olika uppdrag, även varit ansvarig för mopedutbildningen i Blekingekåren. Tilldelades Förtjänstmedalj i guld.
Båda skulle under tidigare år tilldelats sina
medaljer i samband med Riksstämman, men
hade då inte möjlighet att närvara. Så när nu
Rikskårchefen besökte kårens kårstämma så
passade han på att tilldela utmärkelserna till
Bengt och Lotta.
Text och foto: Camilla Blomdahl

Ett gäng
Trisslotter
kommer lastat...
Fotovinnare i Årets Bild 2019, Torbjörn
Ottosson, du behöver nu hålla lite extra koll
i din brevlåda. Snart kommer vinsten. Det
blir ett gäng Trisslotter som vi hoppas ska
leda till något extra spännande för dig i år!

STORT TACK för din fina bild!

FMCK Journalens redaktion

Lotta Henriksson, tilldelades Förtjänstmedalj
i guld.

Bengt Lüning, tilldelades Förtjänstmedalj
i silver.

Ett stort grattis till er båda,
det är ni väl värda!
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På grund av covid-19: PRELIMINÄRA KURSER

Tävlingar & kurser

Utbildning 2020

Endurotävlingar
2020

Med anledning av Coronakrisen (covid-19) så finns
det saker som ligger utanför vår kontroll. I samband
med detta kommer vi kanske tvingas ställa in kurser.
Det kan också bli att vi tvingas tänka nytt, förändra
eller köra kurserna med någon form av restriktioner.
Hur detta ser ut vet vi inte i dagsläget.

Svensk Enduroklassiker:
3-5 juli
Stångebroslaget, Linköping

Det vi vet, det är att vi ska gör allt vi kan, för att lösa ut FMCKs utbildningsuppdrag så långt det är möjligt. Vår huvudinriktning är att all
planering utgår från att vi ska köra kurserna enligt kurskalendern.

18 juli
10- timmars, Eksjö

Vi håller nu tummarna att Coronakrisen klingar av så snabbt som möjligt och att den inte bromsar oss för mycket. Förändringar i kursutbudet
kommer kommuniceras via de vanliga kanalerna.

23-24 oktober
GGN, Gotland

18-20 september
Ränneslättsloppet, Eksjö

1-2 augusti
Gripendygnet, Strängnäs

Kursverksamhet 2020

Plats

Inryckning

Utryckning

Senaste anm.

Grundkurs MC-ordonnans

Kråk

11-juli

25-juli

30-apr

Grundkurs MC-ordonnans

Eksjö

15-aug

29-aug

29-maj

Grundkurs MC-ordonnans

Eksjö

29-aug

12-sep

12-juni

IK MC

Kråk

11-juli

25-juli

30-apr

Ungdomskurs 1, AM

Kråk

11-juli

24-juli

30-apr

Ungdomskurs 2

Kråk

18-juli

24-juli

30-apr

Ungdomskurs 3, A1

Skövde

24-juni

10-juli

30-apr

Grundkurs, A2

Skövde

24-juni

10-juli

30-apr

Teknikerkurs

Skövde

10-okt

17-okt

28-aug

Ungdomsutbildningar 2020
Military Camp, oktober
Ungdom
- tema armé,
- tema fjäll,
- tema luftvärn,
- tema sommar,
- tema språk,
- tema teknik,
- överlevnad,
Ungdomsskola – höst

juni
juli
oktober
juni
juni
juni
juni
oktober

Mer information och anmälan: www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom/
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Har ni
något kul
på gång?
Berätta!

Kontakta oss!
journalen@fmck.se

8

FMCK NR 1. 2020

FMCK Sundsvall

Högvarvande motorer
resulterade i varma motorer
som gav märklig tomgångljud,
vilket avhjälptes med snökylning
i korta pauser. På hojen Carl
Lindmark och framför honom
Johan Hansson.

Marstur i
Sundsvall
En nervkittlande upplevelse

FMCK NR 1. 2020

Ett litet men motiverat gäng från FMCK
Sundsvall bestämde sig den 8 mars för att
prova snöföret i Sundsvallstrakterna. Från
början var vi fyra men efter en lite oturlig
start fick en av oss vända då motorfästet
för skidorna visade sig svagare än isen den
mötte på nervägen.

Vi utvärderar föret samt prestanda 258 i
bottengasläge. F.v. Johan Hansson och
Petter Svensk FMCK Sundsvall.

Kosan for mot Västerro utanför Sundsvall, där vi tog
sikte på sjön Huljen. Föret bjöd på utmanande slirig
kramsnö, ömsom blankis under tung snö, vilket resulterade i lackande pannben och paddlande ben, men som
alltid, med idogt glada miner!
Turen avslutades med grillning vid en av vindskydden utmed sjön Huljen, där vi bestämde oss för att
vända för att hinna hem lagom till eftermiddagsluren.
Hälsningar, FMCK Sundsvalls
motiverade mc-ordonnanser
Mödan värd, en grill och en kaffekopp.

En av många pauser där Johan
visar prov på god kämparanda
och glada miner i snöspåret.
I bakgrunden avhjälper Carl
Lindmark en varm 258 med
kramande god snö.

Petter Svensk. En bild säger mer än...
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Intervju

Intervju med ÖB
Av Lennart Rönnholm, FMCK riksstyrelse

Lennart Rönnholm och ÖB.

Hur ser du på FFO:ernas roll i Försvarsmakten
i allmänhet och FMCKs roll i synnerhet?
– För mig är ju frivilligverksamheten och
organisationerna helt grundläggande och en
förutsättning för att vi ska klara av vårt gemensamma uppdrag. Så det är väldigt viktigt och
oavsett organisation man väljer, så har ni skarpa
uppgifter. Ni ska ju utbilda och bemanna
organisationen på nå´t sätt. Det gör att jag ser
väldigt positivt på det här. Det som slår mig
varje gång är det otroligt fina i frivilligheten.
Det vill säga att Ni gör det här av egen kraft och
eget intresse. De som kommer och genomför
sina kurser och sedan skriver avtal, det är likadant där. Det är ingen som har talat om för dem
att det här är nå´t du måste göra, utan det handlar mer om inställningen att göra någonting för
en större sak, för någon eller någonting annat,
jag tycker det är helt fantastiskt!
Sen är det ju så att FMCK sticker ut då,
eftersom ni har en väldigt speciell verksamhet
som lockar mig – och fler med mig. När jag får
möjlighet att lära mig sånt som jag har fuskat
med tidigare på riktigt sätt, så är det klart att
jag tycker det är väldigt roligt. Det är väldigt
trevligt men det ger mig också färdigheter, jag
tycker det är jättekul.

Hur ser du på ordonnansens roll i hemvärnet?
– Jag tror ordonnansens roll kommer finnas kvar med tanke på de uppgifter som ligger
och jag är tillbaks på inte minst för Hemvärnet
skydd och bevakning av viktiga objekt.
Sen ska vi ta det till den svåraste av situationer
vi tränar för, den väpnade striden, som ju kommer föras på platser som vi inte alltid riktigt
kan förbereda oss för och vi kan inte heller ta
för givet att det går att ringa, prata på radio
eller motsvarande. Så de uppgifterna kommer
finnas där. Oavsett var vi är i utvecklingen så
tror jag det är viktigt att vi klarar att gå tillbaka
till grunderna. Att faktiskt se till att information
eller saker kommer fram som behöver komma
fram, tror jag är viktigt.
Det är nu ett och ett halvt år sedan du besökte
en av FMCKs grundkurser, vad är det starkaste
minnet du tar med dig därifrån?
– Det var flera saker, att få köra utifrån
sin egen förmåga och att det inte lades några
begränsningar. Och vi for ju fram där på ett sätt
som man kanske inte skulle få göra någon annanstans. Just det här att ni litar på mig och oss
som var med, det var starkt. Sen är det en massa
saker, vi åkte på sanden, vi åkte i grustaget, vi
var längs Vättern, vi var runt överallt. Det var
ju fina intryck hela tiden. Men det är ju alltid
så för mig. De starkaste intrycken är ju mötena
med människorna och Er instruktörer i det här
fallet, det är det som ger mig mest energi.
Med tiden kommer man behöva uppgradera
mc-beståndet i hemvärnet. Vad har du för
tankar kring detta?
– Det vi har pratat om tidigare, dels så
är jag ingen expert, men det jag kan konstatera är att systemet, motorcyklarna idag,

tekniken, är väldigt robust och hållbar. Jag är
fascinerad över att det håller, å ena sidan så
otroligt enkelt men ändå väldigt robust. Min
tanke kring det är att, om vi ska fortsätta med
det här, vilket jag tror av vi kommer behöva
göra. Då måste det komma ett nytt robust
system, vad det nu är, men med ny teknik och
teknikutveckling så blir det mer bekvämt och
en massa såna saker.
– Men håller det för den här miljön som
det är tänkt för? Det funderar jag en hel del
på och det finns väl kanske inte den typen av
enkla robusta system på marknaden idag. Det
ska ju skrivas en kravspec. på nå´t sätt, där ni
måste vara med och då får man ju fundera på
vad det systemet är för någonting. Så jag hoppas att de här härliga maskinerna håller i många
år till, för jag tror att det är precis dom som
behövs.
– Det är ju speciellt glädjande att du säger
att vi ska vara med i det arbetet, för det kan
vara lätt i organisationen som den ser ut nu
att man missar det. Det är ni som kan det här,
man får inte glömma det. Ni är experterna på
det som krävs!
Vill du skicka med några ord på vägen till
FMCKs ordonnanser?
– Ja det vill jag, och då vill jag bara tacka
Er alla för att Ni gör det här och jag hoppas att
ni också är ambassadörer för den här verksamheten. Sprid informationen så man lockar fler
att komma in, inte bara till egen organisation.
Ni behövs och ni kommer behövas längre
fram.
– Vad fint, stort tack för att jag fick ställa
några frågor.
– Nöjet är på min sida!

Analys
Nu kommer några kanske att gå igång på att ÖB säger att systemet är
robust. Att man tycker att 258:an går sönder hela tiden. Men man ska
inte glömma att systemet är lite drygt 40 år gammalt. Med det perspektivet kan man bara kalla systemet för robust. Hade det varit ett dåligt
system hade det försvunnit för länge sedan.

Vidare har ÖB en tydlig bild av vad vi bidrar med inom det gröna. Vi
ställer upp för nå´t större utan att någon har krävt det. Vi väljer frivilligt
att vara en del av nå´t som är bra för samhället, vi blir sedda och vi blir
uppskattade för det. Så jag repeterar det han säger: – Tack för att du är
med och bidrar!

– När får vi en ny hoj då? Ja, det hade varit en bra följdfråga. Här
är det ju på sin plats att tänka tanken att ÖB basar för ca 50 000 personer. Att han ska ha detaljkunskap om varenda pryl vi använder i FM
är osannolikt. Det som är viktigt är just det att han säger att vi ska vara
med i arbetet att ta fram en ny hoj, när det nu blir. Vi ska bemanna ca
600 ordonnansplatser i hemvärnet. Med den erfarenhetsbasen vi byggt
upp så är det naturligt att vi blir en del i det arbetet.

Slutligen några ord om själva mötet
Att ÖB blev den som fick förtroendet när det var dags att tillsätta dit
en ny person är inte konstigt. Han är en person som är mycket skärpt
och har en inte helt vanlig kombination av en stor portion pondus ihop
med en stor portion ödmjukhet. Att han dessutom är en väldigt trevlig
person gör att ett möte med honom blir en trivsam och angenäm upplevelse.
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FMCKs vinterkurs

ÖB på FMCKs
vinterkurs
V008 fick vinterkursen i Älvdalen besök av Överbefälhavaren Micael Bydén, med följe. Här berättar
vi lite om vad som hände. Besöket började på tisdag kväll med att de alla anländer till Älvdalen.
Utöver de som ÖB har med sig i form av MA, Military adviser och chaufför, så hade vi äran att även
få träffa konteramiral Thomas Engevall, vår kontaktperson på högkvarteret samt Roland Ekenberg,
förra Rikshemvärnschefen, numer generalmajor. Båda dessa herrar har ju många gånger signalerat
att de starkt gillar att åka motorcykel, dvs. de passar ju bra in i sällskapet. Man kan väl kalla det för
vår paradgren, att vi gillar att köra mc, utan att bli beskyllda för att överdriva.

En försiktig start på körbanan,
ökades snabbt till racing.

Vi började med att samla alla, dels gäster men också instruktörerna på
kursen och delar av riksstyrelsen, på en bit mat. God mat i mässbyggnaden
med en massa trevliga människor kan bara sluta på ett sätt, att det blir en
trevlig tillställning.
Man märkte efter ett tag att det var många av gästerna som var laddade för att köra motorcykel, så det blev redan vid bordet lite förberedande
instruktioner om hur morgondagen med körning var tänkt att se ut. Några av gästerna var så taggade att de ville klara ut redan på kvällen hur den
personliga mc-utrustningen skall sättas ihop och användas.
Samling kl 07:00 i matsalen
Såklart är alla i rätt tid, på rätt plats och med rätt utrustning. Dessutom
med många stora leenden och en påtaglig känsla av att alla är taggade att
komma igång och köra. Så frukosten tog inte speciellt lång tid.

Garaget
Vi börjar med att gå igenom hur allt går till på samma sätt som när vi
utbildar eleverna. Skillnaden här är att när vi inte är så många ”elever” så
går det lite fortare. Några har dessutom kört tidigare så för dessa blir det
bara en snabb repetition. Efter genomgången passar ÖB på att säga några
ord till vinterkurseleverna och han passar väl in i garagemiljön iförd mcställ och mc-kängor.
Körgård
Som alla som varit på mc-kurs känner till så är det oftast körgårdsövningar i början. Det var samma här och vi hade lite tur att man tagit fram
väghyveln och skrapat Moränplan. Tidigare hade packad snö med lite
regn ovanpå gjort den i princip okörbar för den som är ny på mc. Jämnt
och fint underlag med lite räfflor efter väghyveln gjorde att det gick rätt
Fortsättning på nästa sida
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snabbt att komma upp på en bra färdighetsnivå.
Det var många bestämda och fokuserade
miner och det är påtagligt att vi har att göra
med människor som är måna om att lyssna
på instruktionerna och göra sitt bästa. Det i
kombination med att det var många leenden på
körgården signalerade att vi har fått en bra start.
Manövreringen är ju en central del om man
ska behärska sin cykel och när vi i pausen hör

kommentaren, ”vad roligt det här är” i kombination med ”vi är väl inga tävlingsmänniskor”
i lite ironisk ton. Man kan väl kalla det lite för
att driva lite med sig själv. Det var i vilket fall
mycket fokus och blev en bra start.

Färden gick genom en enormt vacker
natur, här ledd av ÖBs chaufför.

Kaffepaus
En kort paus i garaget med lite vätskepåfyllning och lite kaffe samt lite komplettering av

MA på körbanan.

Bara glada miner hela dagen.
Från vänster Fredrik B, ÖBs chaufför,
MA och Roland E.

instruktioner. Det syns tydligt på bilderna att
vi har att göra med fokuserade deltagare. Alla
är varma trots att det är någon minusgrad och
tunna kläder.
Mer körning
Efter kort fika var det full fokus igen. Nu styrde
vi kosan mot ett par enkla snöspår i terrängen.
Det blev några vändor fram och tillbaka, fler
instruktioner, glada miner och ångande kroppar
när vi stannar och väntar in varandra.
Sen drar det ihop sig för lunch
Lunchen blir även den inte onödigt lång. Mer
fokus och sen mycket is på parkeringen utanför
matsalen. Knepigt att både kliva på motorcykeln och sen ”bara” den biten att starta motorn
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Roland Ekenberg är som klippt och
skuren för mc 258-körning.

och därefter få upp någon fart. På blank-is krävs
det nästan en liten knuff eller motsvarande för
att få rull på motorcykeln. Det är då nära till
hands att tänka på Bambi på det underlaget.
Sista passet
Våra fokuserade elever har gjort bra ifrån sig.
Så vi beslutar att åka över fältet som precis
öppnat efter skjutningarna. Vi åker bort till
stridsvagnsstråket som är känt för många. Det
var nyligen trampat och toppenunderlag att ta
nästa pass på. Lite fler instruktioner sen bar det
iväg.
Vi körde flera vändor fram och tillbaka och
efter en stund hittade undertecknad en mobiltelefon i spåret. Jag hade inte sett den tidigare

Välbehövlig paus i solen.

Fortsättning på nästa sida
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Bild överst: ÖB och Christer W i samspråk.
Bild mitten: Fredrik Blomdahl håller koll på
adepterna...
Bild nederst: Från vänster Kent Dahlberg,
Johan Strand, Mikael Norström, Lennart
Larsson, Christer Wallin och ÖB Micael Bydén.

när jag passerat, så jag tänkte att jag kunde hitta
på nå´t fyndigt och skoja lite om hittelön eller
så – eller att vi hjälps åt att leta. Efter en stund
när vi stannat är det en av gästerna som ser ut
att sakna nå´t. Jag log inombords för nu tänkte
jag ju att jag vet vems telefon det är. Det visade
sig att jag hade fel. Alla hade sina telefoner. Det
blev inget skojande om hittelön eller sök-insats.
Vi körde några vändor till, lite reflektioner
och sen en sista vända. En rolig detalj är att vår
C-utb som också gillar mycket att köra mc. Han
tog tillfället i akt att köra först och hålla undan
lite. Det uppkörda spåret på den sista biten höll
inte riktigt så han körde av i stundens hetta.
Vilket gjorde att gästerna hamnade bakom och
fick vänta.
När sen kommentaren till gästerna blev att:
– Nu när Christer körde av och vi fick vänta på honom betyder det att vi körde fortare än
honom. Många glada miner och kommentaren
”Det är väldigt viktigt!” Alla nöjda och det bär
av tillbaka till lägret.
Efter körningen
En snabb dusch och sedan samling i matsalen.
Innan jag gick till matsalen hade jag några
minuter att gå förbi Roma Kompani, de hade
skidat där telefonen hittades. Ingen som saknade telefon så den hamnade på skjutfältsexpeditionen istället.
Lite fika, reflektioner och prisutdelning. Deltagarna fick alla varsitt litet pris för gott deltagande och ÖB förärades med en FMCK guldmedalj. Som historisk ÖB är han den förste att
besökt både en sommarkurs och en vinterkurs.

Slutsats
Det blev ett bra möte. FMCK knyter kontakter
på fler ställen inom den gröna organisationen,
framförallt på hög nivå. Det i kombination att
det skapas en tydligare medvetenhet om vilka vi
är, vad vi kan och vad vi gör. Vi får också chansen att skapa en tydligare bild med hur utmaningarna ser ut för oss. Vilket stöd vi behöver
för att göra ett bättre jobb helt enkelt.
Sen om man ska säga något om själva mötet
med människorna så framgår det tydligt att vi
har att göra med människor som gillar att köra
motorcykel. Ska man säga några ord om ÖB
här så kan man tydligt se att han har fallenhet
för att köra mc, han gjorde det väldigt bra. Så
jag skulle inte bli förvånad om vi ser honom på
mc igen!
Lennart Rönnholm, FMCK riksstyrelse
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PRELIMINÄR pga Covid-19

Defense Camp 2020

Defense
Camp

2020

FÖR UNGDOMAR 15-20 ÅR
Defense Camp är ett gemensamt läger
för ungdomar i Bilkåren, Frivilliga Flygkåren, FMCK/Frivilliga Motorcykelkåren
och Sjövärnskåren. Syftet med lägret är
att informera om Försvarsmakten samt
bredda sina erfarenheter av frivillig
försvarsverksamhet, bygga nya nätverk
och lära känna andra människor. Deltagarna får prova på både civil och militär
frivilligverksamhet.

Defense camp anordnas varje år och är ett läger för ungdomar.
Deltagarna får prova på de fyra arrangerande organisationernas
verksamhet. Det betyder till exempel att man kommer att
få uppleva och åka med i små fyrsitsiga flygplan, bandvagn,
terrängbil, motorcykel och fartyg. Hur roligt som helst!
Lägret finansieras helt av Försvarsmakten. Du ska
vara medlem i FMCK eller i någon av de andra tre
frivilligorganisationerna som arrangerar campen.
Mer information och anmälningsblankett hittar du här:
https://bilkaren.se/utbildning/defense-camp/
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DATUM OCH PLATS
Marma, Älvkarleby
kommun i nordligaste
Uppland
25-31 juli
Sista anmälningsdag
1 juni

Anmäl dig
redan idag!
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MSB

Frivilliga försvarsorganisationer backar upp

Film ska öppna vägar
Med en ny satsning vill MSB lyfta vikten av personalförstärkning inom
krisberedskap och civilt försvar och tydliggöra stödet från Sveriges
frivilliga försvarsorganisationer.
Vem backar upp dig? Den 45 sekunder långa
filmen börjar med att en stad släcks ner. Efter
ytterligare några scener ser vi ett ansikte, en
kvinna i grön väst. Fler ansikten och människor
fyller på i en hangar, snart är den fylld av ideellt
engagerade människor från Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer.
Filmen riktar sig till offentliga tjänstemän
vars arbete berör personalförsörjning, som beredskapssamordnare, säkerhetshandläggare och
säkerhetschefer. Den ska vara en av ingångarna
till hur de kan ta vara på kraften hos ca 350 000
medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer.

Behov och resurser

Vem backar upp dig? är en film från en myndighet som jobbar med kris och totalförsvar,
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
– Vi vill öka kunskapen om att de frivilliga
försvarsorganisationerna behövs och vad de kan,
säger Kristoffer Alm Dahlin, frivilligsamordnare på MSB, som beställt filmproduktionen.
Filmen ligger på Youtube och det är bara
att söka på MSB och ”Vem backar upp dig”.
Den har också visats i MSB:s monter på Mötesplats Samhällssäkerhet i november 2019.
MSB hoppas att filmen kan öka intresset för
de frivilliga försvarsorganisationerna och deras
medlemmar. Budskapet?
– Personalförstärkning kommer att behö-

Så gick det till bakom
kameran när filmen
spelades in

vas när stora kriser kommer, satsa på förstärkning som är förberedd och redo att rycka ut.

• Förrådet med krisberedskapsutrustning
som syns i filmens andra scen är helt
uppbyggd på inspelningsplatsen.

Större satsning

• Stormscenen spelades in en mycket lugn
kväll utan minsta vind.

På 45 sekunder hinner man med mycket, budskapet är klart, dessa frivilliga finns och är redo.
– Men myndigheter och kommuner måste
också förbereda sig för att kunna ta emot och
nyttja frivilligas kraft och kompetens.
Filmen är en del av en större satsning med
ytterligare informationsmaterial och konferenser där aktörerna som ska hantera kriser och
bygga upp totalförsvaret får mer. De senaste
åren har de frivilliga försvarsorganisationerna
gjort viktiga insatser vid flera stora kriser, som
vid skogsbränderna 2018.

Civilt försvar

Nästan alla 18 frivilliga försvarsorganisationer
har sin del i krisberedskap och nu också i det
civila försvaret. Kunskapen hos kommunerna,
länsstyrelserna och de andra aktörerna behöver
bli större. Vem backar upp dig? är en del i det.
MSB gav ut en vägledning 2016 för hur
frivilliga kan användas operativt vid en kris.
Under 2020 kommer en ny version av den vägledningen och där lägger MSB till civilt försvar.
Den kompletteras också med mer konkreta,
praktiska råd. Allt är inte klart i totalförsvarsplaneringen, men frivilliga behövs.
– Utbildade frivilliga går in och skapar
uthållighet och kan även fylla på behovet av särskild kompetens, säger Kristoffer Alm Dahlin.

• Stormen fick namnet ”Elisabet” i den
inlästa nyhetstexten utifrån namnsdagen
på inspelningsdagen.
• Musiken i filmen är specialskriven av
regissören, som också är utbildad
musiker, för att passa till just den här
produktionen.
• MSB har fått mycket positiv respons
på filmen och den hade redan efter ett
par veckor fått flera tusen visningar på
Youtube.

Filminspelningen

Inspelning gjordes under två dagar, slutscenen
i Alby, i en gammal hangar som i dag används
för teater och filminspelningar. Uppslutningen
var mycket stor, 60 frivilliga från alla de frivilliga försvarsorganisationerna ställde upp framför
kameran, regisserade av Jonas Hong Soo Eriksson från produktionsbolaget Slutet är nära.
Namnet till trots är detta produktionsbolagets
första film med kristema.
Längst fram bland alla frivilliga i filmen står
Johanna Ulfves. Hon är 18 år, bor i Västerås och
har varit med i Flygvapenfrivilliga i två år. Hur
var det att vara med här?
– Det var annorlunda, första gången för
mig, men jättekul, säger hon.
Text: Per Lunqe

Frivilliga framför
kameran i Alby.
Foto: Kristoffer Alm
Dahlin / MSB
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MC-mässan

Rapport från
MC-mässan ’20
i Göteborg
Jag bestämde mig ganska tidigt för att åka på MC-mäs�san och skulle för en gångs skull åka tåg istället för bil,
det blev en upplevelse som jag sent glömmer. Tåget
som jag skulle åka med var trasigt och jag fick då åka
med ett annat tåg. Det hade en vagn för lite, så sittplatserna räckte inte till alla som hade biljett för det, men
SJ var snälla och bjöd på kaffe under hela tågresan.

Det var tjo och tjim under resan och de flesta skulle till mässan, så det
blev mycket mc-prat på vägen ner från Karlstad. Så var man framme
och klev in på mässan och det var mycket människor där. Jag sökte upp
servicecenter för att plocka ihop kameran och ställa ifrån mig de andra
sakerna jag hade med mig. Jag hittade FMCK-montern med en gång
och den var helt rätt placerad precis där alla gick, så de hade full rulle i
montern. Vi får se om det blev några nya medlemmar, men det tror jag
för det var många som verkade intresserade av vad FMCK gör och vilken
verksamhet vi har.
Även i år har FMCK och Bilkåren ett samarbete vid mässorna och det
är roligt att det håller i sig, för det var nämligen jag som drog igång det.
Jag träffade Bim och Hanna i montern så jag fick mig en pratstund med
dem.
Jag fortsatte runt i hallen för att se om det var något roligt på gång och
det fanns mycket att se på, överallt. Fortsatte sedan till servicecenter för att

Rosa är väldigt inne i år.

Fortsättning på nästa sida
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få mig lite kaffe och då kom jag i lag med ett gäng goa gubbar från MCHK Motorcykelhistoriska
klubben. De berättade att de hade varit med i Trafikplutonen och det var på den tiden de körde
Jawa. När de åkte ut på något uppdrag med Jaworna så fick de alltid åka tillbaka för att hämta
några som hade stannat efter vägen och inte ville något mer.

Frivillig-intresset är stort.

Jag och alla från FMCK får gärna hälsa på hos dom och gärna vara med på deras veteranrallyn.
De har många olika avdelningar och även en militärsektion och jag lovade att FMCK Värmland
skulle titta in hos dem i sommar. Att MC-mässan är årets stora händelse på två hjul råder det ingen
tvekan om och den är väl värd ett besök!
Text och foto: Mariette Eriksson,
FMCK Värmland

Dirty-bike classic.

Stödhjul på mc är inte en så dum
idé ibland...

Bilkårens glada tjejer.

Ett årligt härligt myller av
mc-entusiaster!
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Gladiator 300cc 1912.

Liten Gold Wing.

FMCK-montern drar alltid mycket folk.

FMCK Göteborg höll här
ställningarna i montern.
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Dagbok från
vinterutbildning
i ett snörikt Dalarna
GKMC-utbildning vecka 6, 2020 i Trängslet – Älvdalen
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Lördag: Första dagen med tillhörande
inryck och intryck, ungefär hälften av oss
anlände fredagskvällen och resterande tittade in under förmiddagen. I väntan började
den ovana gruppen samtala och umgås kring
sällskapsrummets tv och utbyta erfarenheter,
kunskaper och förväntningar på kursen och
Trängslet skjutfält. Så småningom dök de
sista upp och inskrivningen avslutades med
utdelning av materiel.

Dagen fortsatte sedan med välkomnade
från kurschef Thomas Stolt, en modern
filmförevisning i framförande av MC258
med skidor på halt och snöigt underlag.
Efter middagen höll Susanne Zotterman den
teoretiska delen av utbildning i kallt väder
med självklar fördjupning i just risker med
motorcykeltjänst. Föreläsning och diskussion i personlig utrustning och packning för
ovan nämnda tjänst vintertid.

Vi avslutade dagen som den började,
med blötsnö droppandes från taket och träden. Vi längtar nu alla till morgondagen då
vi ska få träffa gröntrollen vi ska få framföra
under veckan och ta ut dem i snön/isen för
första gången!
Tisdag: Morgon den tredje dagen. Körning
med skidor på motorcyklarna och vi som
grupp har börjat komma in i kasern- och
Fortsättning på nästa sida
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”Efter lunch fortsatte vi
med kurviga vägar på en
mycket trevlig slinga med
hårnålskurvor, branta uppoch nedförsbackar, och inte
minst en fantastisk natur
och utsikt”
kurslivet och lyckades bättre med att vara
i tid med att få igång och lasta alla 258:or,
samt klä på oss allt!
Efter en oförberedd morgongympa ledd
av Jocke var vi alla varma eftersom order
på morgonen var ”klädda för kall körning”.

Som tur var fortsatte vi med kurviga vägar
där vi övade på att lita på hojarna och oss
själva i snön, såklart även på att hantera
kurvor med sladd när det går ”för fort”.
Efter påklädnad av extra tröja och
varmare handskar startade vi marschen till

dagens lunchhak Luslådan. Tyvärr tappade
vi bort en kamrat som anlände lite senare,
upphittad av Jocke och Pontus. Då kunde
vi tillsammans njuta av torrpåsen till eldens
dån och kamraters närhet.
Efter lunch fortsatte vi med kurviga

Kurschef Thomas Stolt.

FMCK NR 1. 2020

vägar på en mycket trevlig slinga med
hårnålskurvor, branta upp- och nedförsbackar, och inte minst en fantastisk natur
och utsikt. Troligen hade Trängslet kunnat
vara ett naturreservat om inte Försvarsmakten hade lagt beslag på området som skjutfält.
Efter middag i matsalen och en kortare
vila var vi ute i månskenets starka ljus och
övade körning med avskärmad och släckt
belysning. Vilket inte blev en större utmaning då vi såg varandra och omgivningen
väl även utan lyktor.
Malcolm Granberg
............................................................................

Onsdag: Morgonen startades med en enkel
praktisk övning i bogsering av mc 258. En
inte alltför svår uppgift som samtliga klarade galant. Dock körde en del lite för sakta i
uppförsbackarna så det blev någon fotpadd-

Fortsättning på nästa sida
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”Folk körde som galna och hade
en synnerligen intressant och lärorik stund.
Med någon vurpa och några
mindre blessyrer”

FMCK NR 1. 2020

Bild överst: Moment Liggande mek.
Bild mitten: Nästan klart.
Bild nederst: Natt över Trängslet.

ling. Sedan åkte vi på en liten tur över dammen
till skjutfältet. Där fick vi göra lunch med blandade smaker. En del tyckte det var gott och en
del inte. Själv åt jag Skinnarmos Carbonara, inte
allt för trevlig i smaken. Tyvärr hände en tråkig
incident med vår kollega Malcom som halkade
och fick uppsöka vård. Så vår härliga adjutant
skjutsade honom till Mora och röntgen. Som tur
var visade det sig att inget var brutet.
Efter lunch fick vi prova tillämpad terrängkörning med mycket uppskattat resultat. Folk
körde som galna och hade en synnerligen intressant och lärorik stund. Med någon vurpa och
några mindre blessyrer. Men som tur var hade
vi veckans elev Iraj på plats som pysslade om
och kom med uppmuntrande ord. Alltid med
ett leende. Synnerligen bra val av veckans elev.
Efter den tillämpade körningen bar det av hemåt
och lite pyssel med hojarna. Då vi har haft tur
med dessa så var det inget större som behövdes
åtgärdas. Kvällen blev inte så lång utan de flesta
somnade sött på kudden strax efter 21.30.
Detta skrevs i bilen hemåt av mig, Stefan Lundin, med gott samarbete från Leif Tagg.
Tusen tack för en härlig vecka!
Stefan Lundin & Leif Tagg
.....................................................................................

Torsdag: Lagom tempo under hela dagen, tillräcklig tid till uppgifter och mat. Undantaget var
Fortsättning på nästa sida
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Bild överst: Påfyllning, alltid med skyddsglasögon.

”Imponerande ledarskap av kurschefen
Thomas Stolt under veckan. Lugn, trygg, rak
och glimten i ögat. Härlig fingertoppskänsla”

Bild mitten: Färdigmekade och redo för en ny arbetsdag.
Bild nederst: Vissa tog det lite längre mek.tid för...

avsaknad av pauser för tillpassning av kläder, blev i princip inga alls.
Vädret var varmt så inte katastrof men kan ha behövts för någon.
Kunde varit tydligare på kvällen när vi kom tillbaka vad som skulle
genomföras, personligen fick jag inte den informationen utan fick
fråga. Säkert mitt eget fel då information verkar gått fram till andra.
Jag uppskattar samling/uppställning för informationsgivande, vilket
inte blev av då vi kom tillbaka till garaget på kvällen. En liten detalj,
över lag bra dag!
Henrik Vincent
.....................................................................................................................

Imponerande ledarskap av kurschefen Thomas Stolt under veckan.
Lugn, trygg, rak och glimten i ögat. Härlig fingertoppskänsla. Även
fullkomligt underbara instruktörer. Må bäst!
Stefan Lundin
.....................................................................................................................

Foto: Thomas Stolt
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Vinteräventyr
2020

20 glada och entusiastiska MC-ordonnanser
samlades vecka 7 i Trängslet för att gå GKMC Vinter.
I Stockholm hade knappt en snöflinga fallit på hela vintern och det var
varmt nog för mig att cykla till jobbet, men medan Christians bil for mot
nordväst bytte landskapet utanför långsamt skepnad. Först kom frosten
längs vägkanten, sedan fläckar av snö. Det var först närmare Mora som
snön spred sig över marken, och jag hurrade tyst för mig själv av glädje.
Vinter! Vinterkurs på MC!

Thomas under en naturskön lunchpaus.

Christian pekade ut vägmärken längs vägen.
“Här är jättefin utsikt när det är ljust. Man
kan se Siljan och hela Rättvik.”
Mot Trängslet gick den sista vägen uppåt,
och Christian berättade hur han och hans
kollegor under hans anställning i Försvarsmakten kämpat med tungdragare längs med
skarpa kurvor och smala broar. Jag satt med
näsan en millimeter från fönsterrutan för att
se den första dammen passera i mörkret medan Billy Opel spelade ur högtalarna.

Fortsättning på nästa sida
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”Den kvällen lånade gruppen ut sitt gear till några av våra
amerikanska gäster som var på plats med sina Black Hawks.
Enligt ryktet tyckte de att det var väldigt roligt att få prova på att
köra mc 258, och var imponerade av vår utrustning”
18 av 20 kursdeltagare dök upp kvällen
innan kursstart, och efter att ha välkomnats
av instruktörerna klämde vi allihop in oss i
två logement. Temperaturmätaren utanför
visade 18 minusgrader, trasig sedan åratal
tillbaka. Den riktiga temperaturen var -6.
Klockan 12 dagen därpå var det uppställning,
och resten av dagen ägnade vi åt teori. Hur
beter man sig i kallt väder? Vilka är riskerna? Hur kan vi undvika dem? Vi fick reda
på hur vi skulle tänka kring våra MC-kläder
och vilka åtgärder vi kunde vidta för att inte
svettas för mycket.
Dagen efter var det äntligen dags. Under förmiddagen monterade vi skidor på varsin hoj,
och på eftermiddagen var det dags att prova
för första gången. Vi fick varsin orange väst,
satte på oss våra bästa vinterkläder (i mitt fall,
exakt samma som sommartid), och tog oss ut.
Jag hade övat att komma på motorcykeln
via skidor hemma i Uppsala, men ingenting
hade kunnat förbereda mig på känslan av att
första gången känna hojen röra sig med mina
fötter på skidorna. Jag kände mig överlycklig
och ganska instabil när jag körde iväg efter de
andra.
Att lära sig navigera på skidor i snö och is
var ett äventyr. Vurpor var inte alls ovanliga,
även bland instruktörerna (de försökte modigt mörka det). 20 hojar var tillräckligt för
att reducera även det bästa underlag till 100
% snötäckt isrink på bara några minuter, men
alla var glada i hågen. Min hoj hade svårt för
att starta, men mina kursare var snälla och
hjälpte till när den krånglade.
Vi gjorde serpentiner och åttor på körgården, vilket var både roligt och utmanande.
Ångan stod som rök från huvudet från en av
mina kamrater när han tog av sig hjälmen
under en kort paus efter ett par vurpor i
streck.
Själv lärde jag mig många matnyttiga saker.
När jag svängde runt efter en åtta såg jag att
Johan råkat komma lite för nära min svängradie, men tänkte att det nog skulle gå bra
ändå. Tanken var god, men vem var det jag
tittade på? Johan! Var går hojen? Dit man
tittar! Vem gled jag rakt in i? Johan! Vi lyckades tack och lov sära på hojarna utan några

skador undantaget mitt ego.
Under en rast smög jag mig till min hoj
för att ta en Snickers, men jag hann inte
mer än öppna den innan jag ur ögonvrån
såg Christian, 15 meter bort i en folkklunga,
vända sig mot mig som en hund med vittring.
Helt otroligt. Jag fick vackert dela min choklad med min stridskamrat, men sällskapet
kompenserade för förlusten.
Kvällstid hjälpte vi varandra att få ordning på de hojar som lagt av under dagen.
Per, som var på vinterkursen för tredje (!)
gången, hjälpte mig att ta isär förgasaren på
DSS, rengöra och se så att allt stod rätt till
medan Christian bytte fjäderinställningar på
sin hoj. Vi mutade mekaniker Patrik med
resurser vi fått från Max i min grupp.
Efter två dagar på körgården tog vi oss ut på
vägarna. Vi övade kurvtagning och mörkerkörning – det senare försvårades lite av att jag
helt saknar lokalsinne, men det gick bra ändå.
Vi fick se mycket av det vackra landskapet
runt Trängslet, och åt lunch vid sjön.

Jag i spåret.

Så var det äntligen dags för terräng! Vi inledde med att köra uppför och vända i backe,
fortsatte med lite lättare spår och grävde
(“svarvade”, som instruktör Alison sade) sedan ner hojarna totalt i snön, bara för att dra
upp dem igen med mycket vånda och glada
tillrop. Det var roligt att få köra i skogen,
även om det var väldigt lätt att fastna. Det
hela kändes lite som en avgasluktande skidsemester (OBS! bra betyg).
Den kvällen lånade gruppen ut sitt gear till
några av våra amerikanska gäster som var på
plats med sina Black Hawks. Enligt ryktet
tyckte de att det var väldigt roligt att få prova
på att köra mc 258, och var imponerade av
vår utrustning. Som tack fick vi en genomgång av vår alldeles egna Black Hawk, eller
Helikopter 16 som den kallas på Försvarsmaktsspråk.
Sjätte och sista dagen var det långmarsch!
Som någon sade så var det ingen som ramlade
i mer än 5 km/h (för övrigt en lögn) men det
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förekom väldigt många parkeringsvurpor,
inte minst när jag försökte använda frambromsen samtidigt som jag signalerade åt
vänster och halkade sidledes ner på vägen.
Det var snorhalt från början till slut, men
det var också roligt att få komma ut på lite
“skarp” övning och få applicera alla sina nya
kunskaper.
Som gruppledare lärde jag mig mycket. Efter
att två av mina mer fartglada medlemmar
råkat dra iväg uppemot en halvmil i förväg
insåg jag att det var bäst att köra först i ledet,
och att jag definitivt borde öva på att vara en
mer aktiv ledare. Bra träning! Det var väldigt
häftigt att köra över dammen i mörkret på
hemvägen, även om jag konstant såg mig
över axeln för att säkerställa att Johans framlykta inte dött igen.
På kvällen, när vi tömde oljan ur hojarna,
följde en bit av en fjäder med ut. Misstänkt.
Dagen efter var det vårddag. När jag väl lade
ner min hoj och tittade på växlarna upptäckte
jag att inte bara en fjäder var trasig - två av
fjädrarna på treans växel hade gått av, och
på tvåans hade en hoppat ur. Det förklarade
varför hojen var så långsam i backarna!
Vi hjälptes allihop åt att vårda våra kära
hojar, ta av skidorna och se till att allt var i
form till nästa grupp. Vi var klara tidigt, så

Jag och Christian en tidig morgon utanför garaget.

jag och Christian tog oss till gymmet för att
arbeta av lite rastlöshet - efter en hel veckas
aktivitet kändes det konstigt att vara så inaktiv.
På kvällen var det middag, och vi pratade och
skrattade tills veckans strapatser tog ut sin
rätt och vi kröp till kojs.
Sista dagen städade vi undan och samlades i skolsalen för ett avslutande moment.
Efter att ha fått våra diplom skakade vi hand

med våra instruktörer (vänster i Pers och
Oscars fall, eftersom de båda två oturligt nog
skadat höger). Därefter skiljdes vi alla åt med
våra nya kunskaper under västen. Patrik W,
välförtjänt utnämnd till kursens hjälpsammaste deltagare, hjälpte mig och Christian
att få igång bilen, som fått batteritorsk under
veckans gång. Jag fick se utsikten över Rättvik och Siljan i dagsljus på vägen hem. Mycket vackert!
Cornelia Karlslund, FMCK Uppsala
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Riksstämman
2020

Aurora 20
framflyttad!
För andra gången skulle vi i år hållit en
nationell militärövning, kallad Aurora,
för att öka vår militära förmåga. Planen
var att den skulle ha genomförts i Sverige
mellan 11 maj och 4 juni.
Under Aurora 17 övade fler än 19 000
män och kvinnor runt om i Sverige.
Aurora 20 var planerad att vara ännu
större och mer omfattande med
uppskattningsvis 25 000 deltagare. Av
dem över 10 000 hemvärnsoldater från 26
hemvärnsbataljoner och majoriteten av
funktionsförbanden.
I rådande läge i samband med
coronaviruset (covid-19) skjuts nu övningen
upp till tidigast år 2021.

Start2Ride i maj inställt

Rapport från vår digitala
Riksstämma i år
kommer i nästa
nummer.

Med anledning av
Coronavirusets framfart
och myndigheternas beslut
rörande folksamlingar över
50 personer har styrelsen
för McRF beslutat att ställa
in Start2Ride i maj.
Detta beslut gäller
Start2Ride 16-17 maj och
23-24 maj 2020.
Start2Ride Adventure
den 19-20 september
i Eskilstuna omfattas
inte av detta beslut utan
planeras tills vidare kunna
arrangeras enligt plan. Mer info hittar du på: www.mcrf.se/start2ride
Start2Ride är mc-branschens gemensamma provkörningsdagar där de svenska
importörernas aktuella mc-modeller finns tillgängliga. Arrangemanget riktar sig även till
dem som ännu inte har MC-kort, men vill prova på under ledning av trafiklärare.

Hemvärnet 80 år
I år fyller Hemvärnet 80 år (vilket är 11 år yngre än FMCK som
organisation...). Varje militärregion uppmärksammar 80-årsfirandet
med en egen högtidsdag och hemvärnschefens konsert genomförs i
respektive region.
Alla regioners datum för firande är vid tryck inte fastställda än.
Centralt firas det den 29 maj på Kungliga Slottet i Stockholm.
FMCK Journalen ser fram emot dina bilder från er regions firande!

Beredskapen testas igen
Förra året genomfördes flera beredskapskontroller med
hemvärnsförband på ett antal regioner i Sverige. Nästa gång kan det
vara ditt förband som larmas utan förvarning.
Ännu en anledning att hålla din ordonnans-mc i fullgott skick!
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Var en medmänniska i coronakrisen

Håll utkik!

Många människor är isolerade till följd av coronaviruset. Här kan du anmäla
intresse för att bli volontär i våra verksamheter. Ditt engagemang är viktigt
- tillsammans är vi starka! Ett par timmar av din tid kan göra stor skillnad för
andra. Och för dig. Bli volontär!

FMCKs flytt till
Skultorp, fortfarande i
Skövde, planerar vi att
fira riktigt ordentligt
med en ÖPPET HUShelg.
Om rådande virusläge
förbättras under
kommande månader
så har vi tankarna på
att bjuda på en rolig
och trivsam helg,
förhoppningsvis då redan
i slutet av augusti i år. Så
håll utkik i våra FMCK-kanaler på
webben och Facebook efter riksstyrelsens inbjudan!

Vi ses!

Runt om i landet är vi engagerade i att hjälpa människor som behöver stöd på olika
sätt till följd av coronautbrottet. Det kan handla om att vara samtalsstöd över telefon,
att handla till den som inte kan gå ut, eller ge utökat stöd till de som inte har en social
trygghet till vardags.
Det är svårt att på förhand ge närmare besked om hur ofta och när dina insatser
kommer att behövas, eller exakt vad de kommer att innehålla. Du kan bli aktuell för
en specifik insats vi startat just för coronautbrottet, men det kan också handla om
att stötta upp våra ordinarie verksamheter där våra frivilliga på grund av samhällets
omställning inte kan eller får utföra sitt frivilliguppdrag.

Aktuella uppdrag
Via länken nedan hittar du kommuner som direkt behöver din hjälp. Om din kommun
inte finns med på listan, välj platsen ”Övriga kommuner” och anmäl ditt intresse där,
så kontaktas du när ett uppdrag dyker upp i din kommun.
www.rodakorset.se/engagera-dig/bli-spontanfrivillig/
INGEN SKA LÄMNAS ENSAM!

Uniform på jobbet-dagen

Äger i normala fall rum den 29 maj varje år. Med anledning av covid-19
är den flyttad till december 2020. Vi återkommer med exakt datum.
Ett frivilligt åtagande för hemvärnsbefäl och -soldater efter inhämtat tillstånd av sin
chef på sin arbetsplats. Vid 2017 års Rikshemvärnsting biföll tinget motionen ”Uniform
på jobbet dagen enligt engelsk modell”. Vilken föreslog att en gång per år
genomföra ”Uniform på jobbet-dagen”, där samtliga Hemvärnsbefäl och -soldater,
som vill efter tillstånd från sin arbetsgivare, har på sig sin uniform till jobbet.
Soldater och befäl i Hemvärnet ska med stolthet kunna bära sin uniform till, från
och på jobbet för att på så sätt få kollegor, vänner, familj och medmänniskors erkänsla
och uppskattning för sitt frivilliga engagemang. Detta ska i sin tur leda till en stolthet
hos befäl och soldater i Hemvärnet.
Ur ett rekryteringsperspektiv, under en dag, rör sig i samhället potentiellt
ca 20 000 reklampelare som kommer att intressera, entusiasmera och i förlängningen
rekrytera till hemvärnet.

Foto: Hemvärnet

Att bära uniform den här dagen
•
•
•

Är ett frivilligt åtagande
Du behöver inhämta tillstånd från din arbetsgivare för att få bära uniform under arbetsdagen. Blankett för tillstånd från din arbetsgivare
hittar du på: hemvarnet.se/UserFiles_tidningen/Bilaga_1_Uniform.pdf
Du kan även bära uniformen under verksamhet utanför arbetstid under ”Uniform på jobbet-dagen”.

Vid tilldelning av daglig dräkt fattar respektive utbildningsgruppchef motsvarande beslut i enskilt ärende.
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Välkommen till FMCK
– ett annorlunda mc-gäng
FMCK är en grön organisation som har till uppgift att rekrytera och utbilda MC-ordonnanser för uppdrag inom totalförsvaret
och kommuner med flera. Vi bedriver även en fristående del i organisationen omfattande civil föreningsverksamhet. Så du
kan även bland annat träffa på oss under olika endurotävlingar. FMCK är öppen för tjejer, killar och hela familjer.

Du hittar din närmaste
FMCK-kår på www.fmck.se

