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Trevlig sommar!

Jag har nu avslutat mitt styrelseuppdrag i FMCK riks och detta blir min sista produktion av
FMCK Journalen. Thomas Stolt tar nu över ansvaret för AO2 Information och rekrytering.
Jag ser fram emot att ni spammar honom med bilder från aktiviteter och annat, till kommande
Journaler.
Under min tid som ansvarig för AO2 har jag varit med att starta en Kommunikationsgrupp,
som jag nu istället kommer att verka i för FMCK riks. Kjell Birnbach, Bim Kaataja och jag
ingår i den och vi kommer säkert att höras på olika sätt framöver till er ute i kårerna. Ibland
också synligt.
Vår huvudsakliga uppgift direkt är att hjälpa till med sjösättningen av det nya
medlemsregistret, uppföljning av detsamma, webbsidans teknik och vara behjälplig med
utveckling och idéer. Du når oss i Kommunikationsgruppen via kommunikation@fmck.se
Hälsningar
Catherine Hagman

28 FMCK BohusDal,
		MC-veteranträff
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FAKTA:

SOFIA
ANDERSSON
ÅLDER: 17 år
FAMILJ: Mamma Tina, Pappa Johan,
storasyster Lovisa och lillebror Isak.
STUDERAR: På vård- och omsorgsprogrammet
på Eksjö gymnasium
BAKGRUND: Har kört enduro i två år och kom
trea i tre deltävlingar 2018. I år siktar hon på
pallen.
Text och foto: Magnus Östberg, Eksjö & Co

SOFIA SIKTAR
PÅ PALLEN
Eksjöprofilen Sofia Andersson är ett av hemmahoppen när
USM i enduro kommer till Eksjö den 28 april.
– Jag siktar på pallen, säger hon.
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”Med enduron är det första gången jag känner
mig riktigt hemma. Det är ju en individuell sport
och du kan inte skylla på någon annan än dig
själv om det går dåligt”
För första gången i FMCK Eksjös historia
har klubben fått äran att arrangera en av
deltävlingarna i USM i enduro. Ränneslätt
är ju sedan länge klassisk enduromark och
nu ska alltså över 100 av Sveriges bästa
ungdomar göra upp om SM-titeln. USM
körs i sex deltävlingar där den i Eksjö är
deltävling nummer två. I klubben finns flera
hemmaåkare som har gjort fina placeringar i
tidigare mästerskap. En av de som siktar på
pallen är Sofia Andersson. Endast sjutton år
gammal och med bara två år på motorcykel
har hon snabbt blivit ett namn att räkna med.

Förra årets USM blev dock inte riktigt vad
hon tänkt sig.
– Jag bröt benet på en träning efter den
tredje deltävlingen och kunde inte slutföra
USM. Men på de deltävlingar jag körde kom
jag trea. Så i år siktar jag på pallen i totalen
och har som mål att vinna någon av deltävlingarna, säger hon när Eksjö & co är på besök under en träningskväll på Ränneslätt.
På schemat för kvällens träning står spårval. Det diskuteras flitigt hur man på bästa
sätt kör över stock och sten i så hög fart som

möjligt – utan att ta helt slut.
I klubben finns cirka 25 ungdomar som
tävlar på regel-bunden basis. I USM är det
ungefär hälften av FMCK:s ung-domsåkare
som deltar. USM-tävlingen på Ränneslätt
körs i tre krävande sträckor med korta depåstop på Stopté.
– Den längsta sträckan är ungefär en mil,
men det är bara 5-10 minuter mellan de olika
sträckorna, säger Sofia.
– Det är en väldigt fysisk tävling så jag
har lagt mycket tid på att träna både kondition och styrka. Det blir många backintervaller och mycket tid på gym för att man ska
orka under hela tävlingen, berättar Sofia.
I FMCK är Sofia en av få tjejer som kör enduro. Men intresset är stort och Sofia tycker
att flera borde testa att köra.
– Jag gillar farten och gemenskapen.
Många tror att man måste vara bra från början för att köra enduro. Men eftersom det är
en individuell sport så tävlar man ju bara mot
sig själv och alla hjälps åt för att man ska bli
bättre, berättar Sofia.
Sofia har tidigare sysslat med en rad olika
idrotter som fotboll, karate och friidrott. Men
det var först med enduron som hon verkligen
fastnade.
– De andra sporterna höll jag väl på med
mest för kompisarnas skull. Med enduron
är det första gången jag känner mig riktigt
hemma. Det är ju en individuell sport och du
kan inte skylla på någon annan än dig själv
om det går dåligt. Samtidigt har vi en jättebra
sammanhållning och gemenskap i klubben
så det blir ändå en lagsammanhållning. Det
passar mig perfekt, säger Sofia.
Att Sofia gör en elitsatsning kanske är
uppenbart.
– Målet är att etablera mig i eliten. Jag
satsar helhjärtat på detta och det blir inte
mycket tid över för annat än plugg och
enduro, säger hon.
Om väderleken håller i sig fram till den
28 april räknar arrangörerna med fina förhållanden med bra fäste vilket skapar förutsättningar för snabba åktider.
– Och det är ju farten jag gillar, så det passar
mig bra, avslutar Sofia.
Fortsättning på nästa sida
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Hej, mitt namn är Sofia Andersson
och jag kör för FMCK Eksjö
Jag har varit med i kåren sedan 2017. Förra säsongen kantades
av många skador som gjorde att jag fick hoppa över ett antal
tävlingar. En vecka innan Stångebro klämde jag foten mellan en
stubbe och fotpinnen så en spricka + fyra ledband gick av. Under
Ränneslättsloppet fick jag en hjärnskakning som gjorde sig påmind
hela hösten/vinter. Tog då en viloperiod för att kroppen skulle
återhämta sig.
Målet för denna säsong är att försöka att hålla mig skadefri och
att utveckla mig som Enduroförare.
I år är det ca 8 tjejer som kör USM D2. Jättekul att vi är fler tjejer
i år, konkurrensen är tuff och hård. Första deltävlingen gick i
Hässleholm, arrangör var FMCK Hässleholm. Det var en bra arrangerad
tävling, som bjöd på roliga spår. Bantypen var varierad men jag
upplevde att det var mycket lös sand, vilket jag inte har tränat så
mycket på. Linnéa Åkesson blev etta, Matilda Ahlström tvåa och jag
på en tredje plats.
Andra deltävlingen i USM, gick i Eksjö och arrangerades av FMCK
Eksjö. Bantyperna i Eksjö var lik Ränneslättsloppet, alltså mycket
sten och grus. Tuff och energislukande bana, som ställde höga krav
på enduroförarna.
		 Jag gick ut i samma startgrupp som Linnéa Åkesson och Matilda
Ahlström, båda från FMCK Skövde. Det är duktiga tjejer som är
givande att fajtas med. Linnéa ledde från start till mål med
Matilda på säker andraplats och mig själv på en säker tredje
plats. Vi höll våra placeringar under hela loppet, så det var ingen
rafflande sekundstrid. Samtidigt som det fanns marginal till
bakomvarande förare, så gällde det att fokusera på varje sträcka,
för att inte köra bort sig. Ett misstag kan avgöra hela loppet, men
tycker att vi alla tre var otroligt fokuserade och stabila.
På USM tävlingen i Falköping, den 12 maj, så kom jag åter igen
på 3:e plats efter Linnéa Åkesson och Matilda Ahlström. Så det blir
till att ladda om och tagga till för nästa race!
Tack för en god fajt tjejer och vi
ses på nästa USM deltävling!
Sofia Andersson
FMCK Eksjö

FMCK Journalenredaktionen grattar
och hejar på Sofia för
hela 3 pallplatser vid
3 körda tävlingar!
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Military Weekend
på Ing 2
i maj 2019
För femte året i rad var Eksjökåren tillsammans med de övriga
frivilligorganisationerna på Ing
2 och hade information om vår
verksamhet för eleverna på Military Weekend. Detta år var även
stridande Hemvärnssoldater ur
33:e insatskompani på plats, eleverna fick också pröva på att bära
stridsutrustningen.

I år var det 14 elever. De blev uppdelade i olika grupper och fick sedan ägna 5-10 minuter
på varje station (hos varje friv.org).
Från FMCK Eksjö var Camilla, Andreas
och Thomas (Andreas och Thomas är krigsplacerade mc-ordonnanser) närvarande, vi
hade även med oss två stycken Mc 258. Elevernas intresse var olika, en del ställde många
frågor och visade verkligen intresse och några
av dem lyssnade mest. Flera av dem har tänkt
gå vidare och gå GMU, och en del har tänkt
gå vidare via GUF för att sedan välja speciaFortsättning på nästa sida
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listtjänst. Helgen är ett mycket bra sätt att skaffa sig information och
känna sig för vilket man vill göra framöver.
Den som verkligen var intresserad av FMCK och såg sprudlande lycklig och lyrisk ut, var en kvinna från Nässjö (hon var äldst av eleverna).
Om hon hade haft ett civilt MC-kort så hade hon gått med i FMCK
på direkten! Efter att eleverna besökt samtliga stationer fick hon åka
en sväng runt Ing 2 med Andreas, och detta gjorde verkligen hennes
dag. Det smilet hon hade när hon satte sig bakom Andreas och när hon
kom tillbaka var oslagbart och gjorde även vår dag!
När de sedan grupperade sig för att gå vidare på nästa upptåg på kursen så plockade vi ihop våra saker och ställde tillbaka vår materiel i
lokalen, för att sedan ta en fika tillsammans på stan innan vi skildes åt.

Vill härmed rikta ett stort tack till Thomas Tengvall och Andreas
Söderén som ställde upp den här dagen och som gav mycket bra information om FMCK, vår verksamhet och framför allt vad mc-ordonnanserna tjänst innebär till eleverna.
Text och foto: Camilla Dahlberg

”Elevernas intresse var olika,
en del ställde många frågor och
visade verkligen intresse och
några av dem lyssnade mest”
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FMCK-tjejer på pallen i
Knobby Swedish Enduro
Championship
Då har USM dragit igång för året
2019 och tre deltävlingar har
genomförts redan.
För årets serie är det två FMCKkårer som är arrangörer med
början hos FMCK Hässleholm och
deltävling nummer 2 hos FMCK
Eksjö.

Deltävlingen i Eksjö var samma helg som vi i FMCK hade vår Riksstämma och 90-års jubileum i
Skövde. De gjorde att det föll bort några funktionärer från vår tävling i Eksjö, men de medlemmar
som ställde upp både i förberedelserna och under själva tävlingen gjorde ett oerhört bra arbete.
Sedan så skulle de som var där önska att det fanns fler medlemmar som ställer upp!
Supervisorn Fredrik Johansson uppskattade Eksjötävlingen väldigt mycket och tyckte det
var en mycket fin tävling. Så sträck på er alla tävlande och framför allt ni funktionärer som gjorde
detta möjligt.
Eksjös deltävling blev ett mycket fint avslut med flera FMCKare på prispallarna och då tänker
jag mest på tjejerna – VILKA TJEJER vi har i FMCK som kör enduro! Skulle gärna vilja att
ni utbilda er till mc-ordonnanser, vi behöver er i Hemvärnet! Så ta er en funderare på detta och
kontakta de ansvariga i era kårer för att kunna gå vidare med detta.
I klassen D1 stod Ella Bengtsson från Skövdekåren överst på pallen och på 3:e plats kom Emma
Johansson från Hässleholmskåren.
I klassen D2 blev det trippel från FMCK på pallen:
1:a Linnéa Åkesson FMCK Skövde
2:a Matilda Ahlström FMCK Skövde
3:e Sofia Andersson FMCK Eksjö

Jag önskar er alla FMCKare ett stort lycka till framöver med era tävlingar
och jag ser fram emot att vi får se er på kommande Grundkurs Mc!
Text och foto: Camilla Dahlberg
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Lediga platser

LOKALKORRESPONDENTER

Photo by Cameron Kirby on Unsplash.
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Du som känner för att skriva
och fotografera om FMCK
verksamhet har nu en ypperlig
chans att bli FMCK Journalens
lokala korrespondent i ditt
område.

Att hitta rätt
ska vara lätt
Att hitta rätt koordinater på kartan och sedan hitta rätt plats i verkligenheten är inte alltid så lätt. Många är duktiga på att knappa in på sin GPS
i telefonen men vad händer när det inte fungerar?
Därför bjuder FMCK Helsingborg in resten
av 48:e bataljonen och frivilligorganisationerna
till fordonsorientering två gånger per år. I år
var kontrollerna utlagda på Hallandsåsen runt
Önnarps övningsfält.
Förutom att träna på att hitta med karta
och kompass är syftet att lära känna varandra
och att ge deltagarna tips på fina skånska vägar.
När man hör någon säga: -Jag har vuxit upp
på Hallandsåsen men visste inte att det fanns så
många fina vägar, vet man att man lyckats. Ex-

AO 2 (riksstyrelsens ansvarsområde
för information och rekrytering) skall
bilda en grupp som jobbar med vår
medlemstidning FMCK Journalen.
Vi behöver 2-3 st. inom varje
Militärdiskrikt som bevakar kårerna
inom detta område. Du behöver inte
skriva helsidesreportage utan vi söker
dig som kan skriva några rader om vad
som har hänt på övningar, tävlingar
och rent allmänt, samt ta några bilder
också. Ca 4 ggr/år behöver vi din insats.
Gruppen kommer att samlas ca 2 ggr/år
till lite genomgångar och utbildningar.
Vi kommer preliminärt att träffas första
gången under sommaren/i slutet av
sommaren.
Så skicka ett mejl till
journalen@fmck.se

Känner du någon som du tror kan
vara lämplig för detta så tipsa oss om
det så tar vi kontakt.
Om det är några frågor så hör av er till
AO 2 Thomas Stolt
Telefon och adress finns på hemsidan
– och på sid 2 i FMCK Journalen.
Vackra, härliga grusvägar på Hallandsåsen.

tra roligt detta år var att många ungdomar från
bilkåren var med. För hoppningsvis fick några
blodad tand och återkommer som ordonnanser
framöver.
Det hela börjar alltid med utdelning av koordinater, kartor och en genomgång hur man gör.
Det hördes ett låg mummel bland många, – Jag
går fram till hissen (Y) och åker sedan upp (X).
I år var det matkontroll på Önnarps skjutfält,
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här var det även färdighetsövning med pistol 88, dock
bara kolsyremodell. Önnarps skjutfält håller på att
rustas upp och används mer och mer flitigt för olika
aktiviteter. FMCK Helsingborg är även med i arbetet
att ta fram en terrängslinga för både motorcykel och
bandvagn. Några av ordonnanserna kom både svettiga, trötta och skitiga till matkontrollen. De hade tagit
en genväg på övningsfältet. Men vad gjorde de, då de
hittade en pump till MC 258 som vi förlorade förra
gången vi var här.
Att falla för åldersstrecket och bli veteran kan vara
tungt för många, speciellt då man känner att man har
mer att ge. Utan stöd från våra veteraner och stödmedlemmar hade det aldrig gått att genomföra orienteringarna. Bo Johansson rekar och hittar varje gång de bästa
och minsta vägarna som är mest natursköna. Andra ser
till att köra servicebilen, hålla grillen igång eller baka
kakor.
Att alla 21 deltagare hittade tillbaka utan några
incidenter och att många även hunnit med många
kontroller är beviset på en väl genomförd KU-dag. Till
hösten, den 9 november, väntar dag och nattorientering
och då hoppas vi att även andra kårer i närheten är
sugna att komma.

Fredrik Almquist, André Deltin och Sophia Stringer hjälps åt att hitta rätt.

Text och foto: Arne Gunnarsson, FMCK Helsingborg

Niklas Knutson prickar in koordinaterna på kartan.

Bo Johansson, Hans Åke Åkesson och Gunilla Gunnarsson såg till att allt det
praktiska fungerade.
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MILITARY CAMP 2019
27 oktober – 1 november
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
vid polismyndighet och räddningstjänst.

KURSKOD: C19715
KURSDETALJER
Kursplatser		 Karlskrona, Härnösand, Borensberg
Startdatum		2019-10-27
Slutdatum		2019-11-01
Sista anmälan		 2019-09-08
Här hittar du till anmälan för alla tre kursplatserna:
www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom/military-camp/

Vid besöken kommer du få en bra bild över vilka uppgifter dessa enheter
har och vilka yrkesutbildningar och andra utbildningar som Försvarsmakten, polis och räddningstjänst har att erbjuda dig. Under veckan kommer
du också att få information om de frivilliga försvarsorganisationernas olika
verksamheter och utbildningar.
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som går i gymnasiet och främst bor i det län eller
närliggande län som kursen genomförs.

Särskild information
Du ska inte ha någon tidigare erfarenhet av frivilligförsvarets ungdomsverksamhet. Du måste vara svensk medborgare för att kunna delta på
kurs.
Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivilligorganisation för att söka till denna kurs. Förvarsutbildarna står för din kost, logi och resa till kursplatsen.
Ungdomar under 18 år måste bifoga målsmans godkännande vid ansökan
till kurs.
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UNGDOMSSKOLA
– HÖSTEN 2019
27 oktober – 2 november

Ungdomsskolan är uppdelad på olika kurser med olika inriktningar.
BASKURS: du som är ny i verksamheten får de grundläggande kunskaper och färdigheter du
behöver för att gå vidare i vår utbildning; sjukvård, sambandstjänst, förläggningstjänst, fysisk
träning och mycket annat.
FÖRDJUPNINGSKURS: målet med kursen är att du ska kunna fördjupa dina kunskaper och
färdigheter ytterligare. Kursen omfattar försvarsmedicin, sambandstjänst, tillfälligt bivack,
fysiskt stridsvärde, militärt uppträdande och mycket mer.
SPECIALKURS TEMA FÖRSVARSMEDICIN: här får du fördjupa dig mer, teoretiskt och
praktiskt, om vad sjukvårdstjänst militärt och civilt innebär, vad det finns för utrustning för
att ta hand om skadade, hur man använder den och mycket mer.
SPECIALKURS TEMA 18+: kursen inriktar sig på vapentjänst och prova-på moment i strid.
Du får också lära dig mer om folkrätt och sjukvårdstjänst.

KURSKOD: C19728
KURSDETALJER
Kursplats

Falsterbo Kursgård, Malmö

Startdatum

2019-10-27

Slutdatum

2019-11-02

Sista anmälan

2019-09-29

Vägen in i Hemvärnet

HEMVÄRNSUNGDOM
Är du mellan 15 och 18 år kan du gå
med som Hemvärnsungdom.
Hemvärnets ungdomsverksamhet
är spridd över stora delar av landet
och riktar sig till tjejer och killar som
är mellan 15 och 20 år.
Ungdomsverksamheten syftar till
att ge dig som ungdom; försvarsupplysning, yrkesinformation om
försvarsmakten, utbildning och
fritidsverksamhet.
Verksamheten bedrivs i första hand
av Hemvärnet, men i delar av landet
även av en delar av de frivilliga försvarsorganisationerna.
Kurserna är: grundkurs (GK), fortsättningskurs (FK) och ledarskapskurs, steg 1 och 2 (LK).
Ett årligt inslag är att Hemvärnets
stridsskola arrangerar en ungdomstävling med lag från hela Sverige
och utländska lag. Tävlingen är för
ungdomar mellan 15 och 20 år med
grenar som sjukvårdstjänst, orientering i olika former, radiosamband
och ett överraskningsmoment som
är olika från år till år.
Läs även mer på
frivilligutbildning.se

Anmälan:
www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/ungdom/ungdomsskola-host/?moment_id=401931203
Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 15-20 år som är aktiva i en frivillig försvarsorganisation.
Särskild information
Förkunskapskrav för respektive kurs är: Baskurs: för dig som är ny i verksamheten, har genomfört
introduktionskurs och fått ut din militära utrustning. Fördjupningskurs: du ska ha genomfört
grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst 1 romb. Specialkurs tema
försvarsmedicin: du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke
med lägst 1 romb.
Specialkurs tema 18+
Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst 2 romber.
Du ska ha fyllt 18 år vid kursstart samt ha grundutbildning på gevär 22. Tygmärken med romber
är ett utbildningstecken för ungdomar inom Försvarsutbildarna. För ungdomar i andra frivilliga
försvarsorganisationer motsvarar 1 romb genomförd grundkurs, vilket innebär att du varit med
i ungefär 1 år och deltagit i minst 80 timmar i organisationens ungdomsverksamhet. 2 romber
motsvarar genomförd fortsättningskurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 2 år och deltagit i.
Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga målsmans godkännande vid ansökan till kurs.

Foto: Hemvärnet
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Full fart på
Revingehed
Den 25 Maj arrangerade FMCK Malmö Revinge Enduro Challenge för
3:e året i rad. En 6-timmars tävling där möjlighet finns att ställa upp i
2-mannalag för seniorer och juniorer, 3-mannalag för ungdomar samt
en Dakar-klass för de som vill utmana och köra de 6 timmarna själva.
Trots mycket regn den senaste tiden är Revingehed ganska torrt. Banchef Thomas Jansson
letade med ljus och lykta efter några surhål
att förgylla banslingan med och av bilderna
att döma lyckades han ganska bra. Själva tävlingsdagen höll sig regnet borta och det blev en
riktigt fin dag på Revingehed.
Många hemmaförare ställde upp såklart, men
förare från flera andra klubbar längre upp i
landet deltog också. Från FMCK-klubbarna
Eksjö, Hässleholm, Skövde och Blekinge, men
även från andra klubbar i Skåne och även från
längre upp i landet. Totalt kom det strax under
100 förare till start.
Många av deltagarna lät fantasin flöda när
man skulle hitta på lagnamn. Till exempel ”Not
Fast, Just Furious”, med Izabel, Elin och Felicia
från FMCK Malmö och FMCK Hässleholm.
Fortsättning på nästa sida
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Innan starten för 6-timmars tävlingen, var
det dock tid för ett Guldhjälmsrace för
65-85cc-klasserna. De krigade på riktigt bra i
”Björkadungen” under ca 45 minuter. Några av
dessa knattar går upp i ungdomsklass nästa år,
så pass upp i spåret!
På förmiddagen kördes även Guldhjälm 50cc.
Ensam förare i den klassen var Leon från
FMCK Malmö. Trots uteblivet motstånd körde
han på som om hans konkurrenter fanns i
spåret. Bra jobbat Leon!
6-timmarsloppet inleddes med en Le Mans-start
där förarna sprang fram med transpondrarna
i handen och fäste dessa på hojarna. Racet
bjöd på en omväxlande bana. De för Revinge
kännetecknande snabba gräs- och sandpartierna
varvades med utmanande blöta partier där
funktionärerna vid flera tillfällen fick assistera
och gräva upp hojar som satt sig.
2-mannaklassen vanns av ”Team Yamaha Racing” med Franz Löfqvist och Tim Strandberg,
Dakar-klassen vanns av Emil Carell (som blev
totalfyra i tävlingen) och Ungdomsklassen
vanns av ”Konkurrenterna” med Vincent Richard, André Blohmé och Roger Wåhlin.
Det närmar sig nu sommaruppehåll med
markvila på Revingehed, men till hösten är två
tävlingar till planerade: Sydenduron den 14
september och Revingekåsan den 16 november.
Boka in datumen redan nu, så hoppas vi att vi
ses då!
Hälsningar
Martin Djignagård, FMCK Malmö

FMCK NR 2. 2019
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FMCK
– i samhällets tjänst
Precis som rubriken säger har FMCKaren verkligen tjänat – och fortsätter att
tjäna – hela samhället. I 90 år, i vått och torrt, i snö och brinnande skogar, i
eftersök och överallt. För om något händer finns alltid FMCK.
Text och foto: Catherine Hagman

Årets riksstämma i april hade därför temat ”FMCK från 1929 till
2019”. Vi välkomnades på fredagen med specialframtagen buff,
t-shirt och filmen ”Far och flyg”, som visade hur det hela startade
med mc-ordonnanser i full action. Löjtnant -och senare Major- Stig
Hasselrot som grundade FMCK ska verkligen hedras!
FMCK Skövde var i år kårvärd för stämman, som hölls på Scandic
Billingen i Skövde. Hela helgen var riktigt bra planerad och deras
värdskap var fantastiskt.
Den första dagen började med lunch och därefter ett föredrag av
den före detta Underrättelseofficeren och ubåtsexperten Rolf Lindén,
om U137. Den ryska ubåten som i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård gick rakt upp på en klippa och fastnade 1981, den 27 oktober.
Då så många år nu gått sedan händelsen, kan flera tidigare hemligstämplade dokument nu släppas för allmänheten. Trots sekretess har
det varit många teorier och tyckanden under åren och till och med
förnekande om att detta ens har skett. Ett otal böcker har skrivits
från olika journalister
och författare. Rolf
kunde dock nu ta
oss med på ubåtens
”resa” upp på klipporna.

Riksstämma 2019 på Scandic Billingen i Skövde.

”han nockade oss med
Lördagen startade med
Kårens tid. Vi delades
sina utstyrslar och energi,
upp i två bussar och for
så vi tappade andan och
åt varsitt håll, för att
sedan växla utflyktsskrattade så ofta att det
mål. Min buss gick först
till Garnisonmuseet
endorfinet kommer att
Skaraborg i Axvall. Här
räcka året ut”
möttes vi av guiden Björn
Lipond som gav oss en
inblick med roliga anekdoter
om Skaraborgs Regemente som
bildades redan på 1600-talet. Museet
visar upp vår militära historia och är väl värt
ett
besök för dig som inte varit där. Sveriges centrala militärregister
hålls här och några av oss hittade sina förfäder i rullarna. Här fanns
allt och lite till att titta på och förundras över. Självklart även en
Jawa.
Vi fortsatte sedan till FMCK Skövdes omtalade endurobana, som
var ett enormt område med alla typer av terräng och spår man kan
önska! Kårens enduroskola med knattar imponerade stort på oss.
Vilket engagemang av både förare och ledare! I elitspåret tränade
Albin Elowson tillsammans med två elitåkarkompisar. Här fick vi se

Efter middagen blev
vi bjudna på en riktig
lokal underhållning
från trakten. Börje
Bapelsin är troligen
helt ensam om hur
knasig en trivselkväll
kan vara. Han sjöng
verkligen bra men
han nockade oss med
sina utstyrslar och
energi, så vi tappade
andan och skrattade
så ofta att det endorfinet kommer att räcka
året ut.
Riksstämmans öppning.

Fortsättning på nästa sida
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Bim Kataaja, FMCK Borås, mitt i minglet.

Camilla Dahlberg, vår bästa stämmosekreterare.

Catherine Hagman avgick från riksstyrelsen
– med flaggan i topp.

enduro på högsta nivå – och fart.
Dagen till ära hade det samlats ihop en
samling gröna motorcyklar som var ”still
going strong”, liksom sina förare. De körde
i kortege från endurobanan in till Skövde,
där defilerade de en sväng på stan och ställde
upp sig på det lilla torget utanför hotellet, till
vår och allmän beskådan. Dit hade även en
Lejon-mc letat sig. Arméns Lejon, som blev
internationellt kända och beundrade för sina

otroliga färdigheter och uppvisningar på just
den här mc´n. En av dessa fantastiska förare
var Börje Samuelsson.

att söka fram ett nytt medlemsregister. Efter
noggrant dammsugande, intervjuande och
djupdykande har valet fallit på My Club.
Kjell gav oss en briefing på en Betaversion,
vilket bara den påvisade fler förenklingar
för alla kåradministratörer ute i landet, samtidigt som programmet har så mycket mer
valbara funktioner än vårt nuvarande ens
kommer i närheten av. Bland annat är registret helt kompatibelt med Idrott on Line. Mer

FMCK Värmlands delegation.

Under eftermiddagen träffades vi åter i
samlingslokalen, där vi fick höra lite mer
som tillhörde temat 1929-2019. Riksstyrelsen
releasade också en nyhet. Under ett år tillbaka var Kjell Birnbach från FMCK BohusDal
adjungerad till styrelsen för att hjälpa oss
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En glad och nyinvald Lennart Rönnholm tillsammans med C-H Hallberg, riksstyrelsen.

En rörd Jocke Bergman mottar FMCKs
canvastavla med årets bild, fotad av Jocke själv.

info kommer när allt är överfört och klart.
Riksstyrelsen har vid tidigare tillfällen
aviserat att vi behöver flytta FMCKs kansli.
NU är det klart. Senare i höst får flyttlasset
till andra sidan Skövde. Lokalen ligger i
Skultuna och är ett före detta tryckeri i två
våningsplan, i suterräng. Vi blev på plats
lovade en hejdundrande inflyttningsfest till
våren 2020, för alla medlemmar. För dig
som samtidigt vill köra av dig lite är det 75
meter till ett övningsfält.
Riksstämman höll sedan stämma med motioner, val och utdelande av utmärkelser.
Royne Ericsson valdes till ordförande att
leda stämmans förhandlingar och Camilla
Dahlberg till sekreterare. Rikskårchefen
Fredrik Blomdahl och ledamot Carl-Henrik
Hallberg omvaldes för 2 år och till vice riks-

Kansliets personal, Kerstin, Marie K, Ulrika, Tomas och Marie W.

kårchef valdes ledamot Jörgen Zackariasson
för 1 år. Jag själv avgick efter 4 år som ledamot och ett nyval gjordes för Lennart Rönnholm. Hela valberedningsgruppen valdes om
för ett år och som ny Hedersledamot valdes
Björn Holgersson, FMCK Blekinge.
Efter fina medaljeringar avtackades Tommy
Svahn (tidigare FMCKs centrala MC-tekniker) och Kerstin Strömberg (ekonomi- och
kansliadministratör), som nu avslutat sina
tjänster. Tomas Aronsson och Marie Karlsson har i deras ställe nu anställts. Efter stämmomiddagen minglade vi runt i en alltid lika
trevlig och rolig FMCK-stämning.

Mattias Eriksson vann FMCKs Klassikerpris!

Rikskårchefen Fredrik Blomdahl minglar runt
innan stämmoförhandlingarna.

Söndagen startades upp av rikskårchefen
Fredrik Blomdahl med ett föredrag kallat
”2019 och 5 år framåt”. Vi fick här bland
annat ta del av mål och strategier, kommanFortsättning på nästa sida
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de riksbesök till kårerna och en nyhetskurs
i höst:
Repetitionskurs för instruktörer som inte
varit aktiva på ett antal år. Även aktiva
instruktörer kommer att bli inbjudna att
delta, för att höja sig ytterligare ett snäpp
med nya utmaningar. Utbildningschefen
Christer Wallin meddelade att vinterns
kurser kommer att vara klara i september
och nästa års sommarkurser vid nyårsskiftet.
Nya befattningar är också på gång från 2021,
vilka behöver utbildas av FMCK. Flygvapnet har behov av rCunt 40 förare på mc409
och armén har också flaggat för fler förare,
eventuellt även de på mc409. Efter en behovsinventering vet vi mer exakt.
Ytterligare nyhet är att man som mcordonnans nu har möjlighet att jobba
som hjälpinstruktör/biträde på kurs,
innan påbörjad eller i början av sin
instruktörsutbildning. Thomas Stolt
flaggade för att det behöver fyllas på med
några instruktörer för sommarens kurser
och att Repetitionskursen är satt till den
18-20 oktober, vecka 42. Kontakta Ulrika
på kansliet om du kan jobba som instruktör
eller hjälpinstruktör i sommar och framöver.
Innan stämmohelgens avslutande med lunch
hölls Faddertimme. Min grupp Väst har

Thomas Stolt med Louise, Ulrika och Mariette från FMCK Värmland.

alltid bra inlägg och frågor och har flera tips
att dela med sig. Då jag avgick från riksstyrelsen under helgen var Lennart Rönnholm
med, då han senare under det konstituerande mötet blev tilldelad fadderskapet för
kårerna i Väst efter mig. Alla kårer har en
fadder som man kan vända sig till med frågor, tankar och/eller idéer. Kontakt till just
er kårs fadder hittar du i FMCK Journalen
på sid 2 och på fmck.se under Kontakt –
Riksstyrelsen.

Börje Samuelsson avrundar stämman med FMCKs 90 år fram till idag – och imorgon.

Valberedningen lös som solar, Kent, Christer och
Patrik. Saknades gjorde Rasmus Persson.
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Tilldelade utmärkelser 2019

Äldre FMCKares pris:
Albin Elowson, FMCK Skövde

FMCK Förtjänsttecken:
Magnus Rosengren, FMCK Uppsala
Bjarne Jansson, FMCK Uppsala
Mattias Eriksson, FMCK Värmland

Carl-Henrik Hallberg, FMCK Värmland
Johan Sandström, FMCK Malmö
Fredrik Almqvist, FMCK Helsingborg
Ylva Nilsson, FMCK Uppsala

Patrik Svensson, FMCK Skövde
Gordon Meeks, FMCK Skövde
Per-Erik Arvesved, FMCK Skövde
Magnus Wallgren, FMCK Skövde

Kunglig Förtjänstmedalj Silver:
Lennart Rönnholm, FMCK Södertörn
Raimo Lindholm, FMCK Södertörn
Louise Larsson, FMCK Värmland

Kunglig Förtjänstmedalj Guld:
Magnus Andréasson, FMCK Skövde

Johan Josefsson, FMCK Skövde

Bo Johansson, FMCK Helsingborg

Dick Larsson, FMCK Värmland

Fortsättning på nästa sida
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Ulrika Söderman, FMCK Värmland

Gunnar Jansson, FMCK Uppsala

FMCKs sköld för trogen tjänst: 		
Tommy Svahn & Kerstin Strömberg

Chefen för arméns vandringspris
”Sabeln” FMCK Uppsala.
Togs emot av Markus Lidén och
Mikael Ahl

Nyinvald Hedersledamot i FMCK
Björn Holgersson, FMCK Blekinge

Stämmoförhandlingarna har dragit igång för
90:nde året i rad!
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Fredagsunderhållning med Börje Bapelsin

Kårens tid: Garnisonmuseet
Skaraborg i Axvall

Fortsättning på nästa sida
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Kårens tid: FMCK Skövde Enduroskola

MC-kortege med MC från då till nu

MONARK-ALBIN 1942

MONARK BLUE ARROW 1955

DKW 1940

TRIUMPH TROPHY 1957

FMCK NR 2. 2019

#WRWR2019

Den 3 maj fördes en alldeles speciell budkavle från Danmark till Sverige. Det var nu svenska mckvinnors tur att föra denna GPS-försedda stafettpinne vidare, som del i en världsomspännande
motorcykelstafett. Den är den första i sitt slag och på väg att bli världsrekord.
länder är det inte lika självklart för kvinnor att
få ta körkort eller köra motorcykel själv. Motorcyklar, kläder och andra tillbehör, är oftast
anpassade för män, vilket för många damer gör
det svårt att hitta lämplig utrustning. Därför är
denna stafett viktig, för att visa världen, tillverkare och mc-industrin hur många vi mc-körande kvinnor är, att vi kan inspirera varandra och
enas över världens alla olika länder och kulturer, och göra denna samordnade stafett genom
ur och skur, berg och dal, städer och landsbygd.
I februari 2019 startade stafetten i Skottland
och varje dag sedan dess har delsträckor genom
många europeiska länder körts. Stafetten
kommer att fortsätta varenda dag och gå
vidare genom Mellanöstern, Asien, Australien,
Nordamerika, Sydamerika och Afrika, för att
avslutas i januari 2020 i Förenade Arabemiraten. Genom alla länder kommer det finnas
ansvariga ”Guardians” som ser till att stafettpinnen kommer fram, oavsett väder, haverier eller
annat. Samtliga som är budbärare är kvinnor.
Rutten genom Sverige började genom hagel
och snö från Skåne, via Småland, Västergötland,
Bohuslän och vidare in i Norge, för att några
dagar senare åter komma in i Sverige i Stöten,
snirkla sig ner genom Dalarna, Västmanland,
Närke och Södermanland. Här var det min tur
att ta del som Guardian.
I Örebro samlades den 11 maj ett stort gäng

för gemensam frukost. Vi var ca 70 stycken
mc-kvinnor, som skrev under budkavlens
pergamentrulle och sedan delades upp i mindre
grupper för att ta sig mot slutmålet Stockholm.
Jag fick guida min grupp genom mina hemtrakter: Julita, Eskilstuna, Strängnäs, för att
sedan göra ett lunchstopp vid Taxinge Slott.
Därifrån körde samtliga ekipage tillsammans
genom Södertälje och fram till Stockholm. Där
skulle stafettpinnen lämnas över till finskorna
som sedan skulle på färjan över till Finland.
Den dagen jag körde stafetten, var det skinande
sol, 10–15 grader varmt och Södermanland i
vårskrud gjorde dagen till en underbar motorcykeldag.
Här i Sverige har jag som mc-förande
kvinna aldrig mött problem, fördomar eller
annat, bara för att jag är kvinna, varken i civil
eller försvarsmaktens verksamhet. Men i många

Text: Katarina Hellman, FMCK MC-ordonnans
Foto: Katarina Hellman och Maja Kjäll

Läs mer på www.womenridersworldrelay.com

WRWR har över
17 000 medlemmar
världen över, och den 17
maj hade stafetten hittills
gått 25 417 km genom
31 länder och haft
1 181 deltagare.
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FMCK VÄRMLAND

FMCK
Värmlands
KM 2019
För andra året i rad körde vi klubbmästerskap i enduro ihop med FMCK Örebro på Hallsbergs MKs endurobana – och för andra året i rad vann Mattias Eriksson.

Mattias Eriksson.

Tävlingsformen gick ut på att köra en specialsträcka så snabbt som
möjligt, deltagarna hade hur många försök på sig som de ville. Den
snabbaste tiden redovisas i resultatlistan.
1.
2.
3.
4.
5.

Mattias Eriksson, 11.03
Tomas Erlandsson, 14.01
Mikael Olsson, 15.46
Göran Ljungsjö, 20.14
Louise Larsson, 25.18

Alla körde sina ordonnans cyklar MC258.
Jag vill passa på att tacka alla som körde och ett stort tack till FMCK
Örebro som bjöd in oss att köra vårt KM tillsammans med dem.
Text och foto: Mariette Eriksson

FMCK-profil
Patrik Montgomery
5 snabba till Patrik
Montgomery
FMCK Örebro
och valberedare
i FMCK riks.
Ålder: 66 år
Mitt roligaste mc minne:
Ett av mina roligaste
minnen är när jag tog mitt
MC-kort. Jag var 16 år
gammal, året var 1969 och
uppkörningen skedde i
Kristinehamn. Inspektören
åkte i en bil bakom mig.
På den tiden fanns det ett
trafikljus i Kristinehamn
och när jag kom fram mot det växlade det till gult. Jag körde på
men inspektören i sin bil fick stanna när trafikljuset slog om till
rött. Jag körde koncentrerat vidare och märke inte att jag tappat
inspektören...
Vi hade en standardslinga som vi körde och till slut kom jag
tillbaka till körskolan där inspektören stod och väntade. ”Jaha” sa
han ”Det där blev ju lite tokigt men den del av körningen jag såg
var okej så jag får väl godkänna Montgomery” –Hurra, tänkte jag.
Inom parantes kan jag berätta att jag köpte motorcykeln jag körde
upp på. En Monark Crescent 80 TS. Ett vidunder i mina ögon men
idag skulle den inte vara mycket att åka på.
Så det är klart att när jag fick mitt MC-kort som jag lyckats
behålla sedan dess, var ett riktigt roligt minne.
Mc som jag har i garaget: För närvarande har jag två MC. Honda
1200 Crosstourer och BMW 1200 RT. Hondan ska säljas.
Hur länge har jag suttit i valberedningen: Detta är mitt andra år i
valberedningen.
Hur vill jag att FMCK är som organisation om 5 år: Min
förhoppning är att FMCK som organisation kan minska
omloppstiderna, dvs. snabbare tid från intresseanmälan till färdig
ordonnans.
• Jag hoppas vi har många fler kvinnor som är ordonnanser.
• Jag hoppas vi blir fler och fyller alla våra befattningar.
• Jag hoppas vi kan få med fler ungdomar och att dessa går hela
vägen till färdiga ordonnanser.
• Jag hoppas att Försvarsmakten bättre inser vilken tillgång 		
ordonnansen är och lär sig att utnyttja vår kapacitet bättre
än nu.
Och i bästa fall hoppas jag att vi får någon form av besked om
vilken som kommer bli vår nya motorcykel. Någon gång måste
258 ersättas trots allt.
Dessa frågor vill jag att FMCK som organisation skall arbeta för.

Mikael, Tomas, Louise, Göran och Mattias.
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Kurser
och tävlingar
Kurser
IK TEKNIKER

Stångebroslaget
5-7 juli

Sommarens stora höjdpunkt för alla
enduroentusiaster.
Loppet som är först ut av
klassikerdeltävlingarna är
Stångebroslaget går för sitt 26:e år
på Prästtomta utanför Linköping. Med klasserna Elit, Motion, Veteran,
Militär, El, Ungdom eller Guldhjälm.

Skövde v. 42, 12-19 oktober.
Sista anmälningsdatum 16 augusti.

Ränneslättsloppet

22-23 september

Ränneslättsloppet är en av Sveriges
största endurotävlingar som går för sitt
34:e. Tävlingen körs alltid på hösten
och då på Eksjö garnisons övningsfält
Ränneslätt. Tävlingen är den andra i
Svensk Enduroklassiker.

Gotland Grand National

25-26 oktober

Tävlingar

Svenskt mästerskap i enduro genomförs i klasserna Senior, Junior,
Dam och Ungdom samt i Lag.
Enduro SM
Lidköping 10-11 augusti
Solhester 18 augusti
Laxå 31 augusti – 1 september
Göta 5 oktober
Ungdoms SM
Solhester 17 augusti
Botkyrka 24 augusti
Finspång 28 augusti

En svensk Enduroklassiker:
Består av loppen Stångebroslaget i Linköping, Ränneslättsloppet i
Eksjö och avslutas med Gotland Grand National på Gotland. Minnesmedalj sändes till de förare som genomfört alla tre deltävlingars
kriterier under samma år per automatik.

Klassikern avslutas i oktober med
världens största endurotävling Gotland
Grand National som körs på den
anrika och speciella banan på Tofta
skjutfält på Gotland och går för sitt
36:e år. Klassikermedaljerna skickas ut
ca en månad till samtliga som klarat
kriterierna för Svensk Enduroklassiker efter avslutad tävling.

Övriga tävlingar
RänneRacet 10-timmars, 20 juli, FMCK Eksjö
SemesterEnduron, 21 juli, Team Värmland MK
Gripendygnet 24 h, 3 augusti, FMCK Strängnäs
Gotland Enduro Championship GEC 4, 31 augusti, FMCK Gotland
Sydenduro Revinge, 14 september, FMCK Malmö
Gotland Enduro Championship GEC 5, 5 oktober, FMCK Gotland
Enduroläger Karlskrona, träningsläger 3-4 augusti för FMCKmedlemmar med licens.
Mer info på www.ta.svemo.se
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