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Det har nu gått ett år sedan pandemin bröt ut på 
allvar och tyvärr ser det ut som att det kommer bli 
ytterligare ett år präglat av pandemi. Vi arbetar och 
planerar verksamheten så gott det går utefter vad 
förutsättningarna tillåter. Helt säkert är att årets 
utbildningar kommer med största sannolikhet att 
påverkas på ett eller annat sätt, utifrån de direktiv 
och riktlinjer som myndigheterna ger oss. Detta 
ställer förstås mycket större krav på oss. Att vi 
måste Corona-anpassa varje utbildningstillfälle 
för att på bästa sätt se till att alla elever känner 
sig trygga under sin utbildning ska vara en 
självklarhet. Jag anser att om vi ska lyckas med 
det så måste vi börja tänka utanför boxen, om hur 
och vilka möjligheter som finns för att möjliggöra 
alternativa lösningar av genomförande av 
utbildningarna.
 Riksstämman kommer även i år att 
genomföras digitalt, ungefär som förra året. Då 
det är väldigt osäkert hur det kommer att se ut i slutet av april är det ingen som vet i nuläget. Det 
kan vara så att inte heller riksstyrelsen kan vara samlade tillsammans, utan att vi var och en får sitta 
hemma och vara med på stämman. Det kommer på den digitala stämman att vara 1 delegat/kår, 
speciellt inbjudna och riksstyrelsen, som kommer att kallas att närvara på stämman. Detta är en 
tillfällig lösning och vi kommer att komma tillbaka till fysiska stämmor som vi tidigare alltid haft.
 För övrigt så har jag fortsatt med mina kårchefsträffar via Teams. Tyvärr så finns det några 
av er kårer som inte har varit med någon gång alls och detta tycker jag är oerhört tråkigt. Kan inte 
kårchefen själv vara med så går det bra att någon annan i kårstyrelsen är närvarande, huvudsaken 
är att kåren är med på mötet. Jag upplever att dessa möten med er ger oerhört mycket och de 
närvarande kommer med mycket goda tankar och synpunkter.
 Så länge vi har denna pandemi är det oerhört viktigt att vi i FMCK håller kontakten med 
varandra, även om vi inte kan mötas fysiskt. Det är viktigt att hela riksstyrelsen håller god kontakt 
med er ute i kårerna och då på digitalt sätt som vi kommer lägga fokus på nu.

Nu önskar jag er alla en mycket härlig vår och när det är dags att ta fram era motorcyklar på vägarna 
så vill jag att ni kör försiktigt och var rädda om varandra.

Hälsningar Fredrik Blomdahl,  
FMCK Rikskårchef
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Äventyrets MC!
Tänk dig den där första varma majveckan när man äntligen kan grensla 
sin trogna gamla Jawa igen. Att få sitta där grensle över sin egen gröna 
äventyrs-mc. Fälla upp visiret, låta vinden smeka kinden, känna pollen-
dammet och grusvägsdoften i näsan, höra motorns pigga tvåtaktsplutter 
genom hjälmen. Ta paus från den tuffa vardagsvärlden, komma bort en 
stund från jobb och storstadsjäkt. Bli grönklädda gubbar och få vara nos-
talgiska mc-ordonnanser igen. Fria som motoriserade varianter av luffare. 
Nu vaktar vi vårt land åt er en stund och ger oss ut på grusvägstur med 
våra grönmålade Jawor.

Vilka vi – undrar du...
Nisse och Lasse, ja det låter som ett par småpojkar från Bullerbyn. Nää, 
äkta storstadsgrabbar och könsövermogna sedan några år. Grånade män 
som närmar sig servicehus med stormsteg vare sig de vill eller inte. Stack-
ars den vårdpersonal som ska ta hand om de här buspojks-gubbarna med 
lätt opålitlig charm och leenden fullständigt livsfarliga för allt kvinnfolk. 
Och inte nog med det – för de där skojarna ska väl absolut ha med sig 
kartor, ficklampor, stormkök och sina Jawor, eller vad tror du? 

Nisse 
En riktig mc-ordonnans, utbildad vid Svea Trängregementes fältsjuk-
husbataljon. Det enda han minns från mc-utbildningen är hur många 
mellanöl man kunde tränga in under sadeln på en Jawa. Han är en glad 
spelevink som gärna pratar vitt och brett om det han aldrig sett. Under 
något rep-möte lärde han sig två hela meningar på flytande ryska. Redan 
när han känner lukten av en ”frikyrkopilsner” upprepar han dem om och 
om igen! Översätter man, blir det ungefär så här: Jag är en svensk mc-or-
donnans tillhörande ett rörligt fältsjukhus och som står under beskydd 
av Genève- konventionen. Får ej skjutas eller hållas i fångenskap! Bra att 
kunna om ryssen kommer – Továrisch!

Lasse då?
En obotlig danscharmör och pedant, som för många år sen blev lurad att 
utbilda sig till FMCK instruktör. Han trodde förstås att utbildningen skul-
le ske i Lotta-kårens regi… Men tji! Det ryktas att han istället fått stått på 

Ett av alla fina minnen som avtalsordonnans på Jawa

Copyright, text och foto: Lars Gerestad

Buspojks-gubbarna tillika MC-ordonnanserna Nisse och Lasse
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Fortsättning på nästa sida

körgården, skrämt elever och skrikit – ”Ingen 
hönsgård tjejer” och ”Stå för f-n upp och kör!” 
Gud nåde den som vågade röra kopplingen. 
Jawa-specialist blev han på kuppen och lärde 
sig alla reservdelsnummer utantill också. Bara 
att veta att 553-01-013 är ljuddämparinsatsen... 
Kan säkert imponera på ryssen om de kommer 
– hoppas de då åker Jawa. Továrisch.

Vilken sagolik kombination
Två begagnade gamla svenska gröna armé-mo-
torcyklar, en gubbe som vet hur man gömmer 
pilsnerna under sadeln på en Jawa och dessutom 
kan två meningar ryska. Och en danscharmör 
tillika färdmekaniker med alla reservdelsnum-
mer (eller var det Lottors telefonnummer) i 
huvudet. Vilka självklara överlevare! Klart att 
Försvarsmakten aldrig släpper sådana fullfjäd-
rade mc-ordonnanser. Sitt lugnt och tryggt kvar 
i soffan med nåt gott i glaset ni, så bevakar vi 
vårt land åt er ett par dar eller tre.
”– Vårt försvar är gott!”

Permis mot en kyss
Nu gäller det bara det där med att begära per-
mis, våra damer kan ibland vara ”så där” med 
att bevilja permis hur som helst. Det gäller att 
vara ute i god tid och ha en bra förklaring till 
vad den viktiga övningen gäller. Jag kan i mitt 
inre redan se hur min dam allvarligt kommer 
att peka med fingret. Till varningar och ar-
gument använder hon gärna pekfingret och 
det signalerar oftast att något är fullkomligt 
fel. Hastigt vickande från sida till sida som en 

upprörd metronom menar hon: Absolut inga 
felorienteringar nu! När pekfingret slutar vicka 
i sidled och börjar skjuta fram och peta mig i 
bröstet – då är det allvar! Ni understår er inte 
att köra ”fel i nån rondell” nu igen, och åka till 
dansbanorna! – Absolut inte min drottning, 
Jag lovar, det där är elakt förtal och bara en 
skröna och har (sannolikt) aldrig hänt! Kanske, 
kanske för 40 år sedan och nu för länge sedan 
preskriberat. Brott kunde inte styrkas! Det 
gäller att vårda både sin dam och sin Jawa med 
ömhet och kärlek, då får man så otroligt mycket 
tillbaka. 
 Permissionssedlarna blir till slut påskrivna 
med de ironiskt leende orden – åk och lek ni 
– för ni är alltid så glada när ni kommer hem. 
Som tack får hon en varm lång kyss mitt på 
munnen. ”Allting klart – uppfattat”

Tankade, packade och klara
Nisse tar befälet! I solglasögon ser han precis ut 
som om han i sitt förra liv var en brittisk
”sergeant-major” från slaget vid El-Alamein, 
det är bara Montgomerybaskern och ka-
ki-shortsen som fattas. Nu vevar han med 
handen vid sidan av huvudet – tecknet på att 
”starta motorerna”. Med ett enda mjukt tryck 
på kicken vaknar Jaworna snällt till liv. En koll 
på klockan, väntan några sekunder och så, nytt 
tecken – ”framåt marsch”. Jag ler, för jag vet att 
Nisse är en man som opererar allting i livet med 
militärisk precision. Det finns stunder i livet då 
det känns som en lättnad att bli tillsagd precis 
vad man ska göra och det här är en sådan stund.  
 Vi gör förstås avmarsch exakt klockan 
07:00, en första frukostrast kommer att bli 
exakt klockan 09:00 oavsett var vi befinner oss, 
lunchrast klockan12:00, o.s.v. Ankomst till nytt 
basläger senast klockan 22:00. Jag undrar, men 
vågar inte fråga, ska vi synkronisera klockorna 
också?...
 Självklart har vi tankat och gjort kontroll 
före körning.  
 Packväskorna är fyllda med stormkök, 

extra persedlar och proviant i fast och flytande 
form. Som extra säkerhet har vi gömt varsin 
Ra 175 för eget samband. Ja ni vet, en sån där 
grön radio, stor som en längre tegelsten, men 
som fungerar utmärkt i alla väder och helt utan 
hjälp av moderna mobiltelefonmaster. Kommer 
ni ihåg ”Bertil-Adam – Bertil-Adam – Kom”. 
”Hörbarhet frågas” osv. Bra att ha ifall vi stöter 
på fienden, måste kringgå den och dela på oss. 
”Snart-slut”!

Framryckning!
Iväg kommer vi. En fyrbensdriven hund med 
radar i nosen och svansen roterande som en 
påskjutande propeller skäller glatt adjö och 
springer med oss en bra bit. Strax kommer vi ut 
på öppna landsbygden och styr norrut. Vi kan 
inte låta bli att ta grusvägarna över Kvarn-Präs-
tomta skjutfält. Underbara grusvägar som vi 
kan varenda meter av. Ibland pekar Nisse åt 
kanterna och jag minns också. Där stod koket 
och fältbageriet, här byggde vi högmast och där 
inkvarterade vi de kvinnliga sjukvårdarna. Så 
konstigt, just där stannade vi ofta, gärna och 
länge. Hur kunde vi göra så – utan lov?  
 Vi tar oss lätt förbi Prästomtas slumrande 
vaktstyrka och erövrar norra Östgötaslätten 
utan svårighet. Tar oss osedda förbi Nerike och 
är nu redo för framryckningen mot de djupa 
skogstrakterna nordväst om oss. Trafiken är 

Persedlar, stormkök och Ra 175.

Továrisch: Ett vanligt ryskt ord som kan översättas med, kamrat, vän, allie-
rad. Bra att kunna tillsammans med ”kamrat”, Nisses andra ryska mening...

”Sergeant-major”, Engelsk underbefälsgrad jämförbar med vår svenska 
fanjunkare.

”Åk och lek ni !” Vi lydde förstås våra 
kvinnor, och tog oss hit! Så exempla-
riskt packat att kårchefer får en tår i 
ögat av stolthet! Regnstället snabbt 
gripbart på tankväskan!
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mycket gles på dessa krokiga grusvägar och vi möter nästan inga andra 
fordon alls. Men efter ett par skrämmande upplevelser på sådana här 
vägsträckor har vi lärt oss att misstro alla högerstyrda postbilar framförda 
med dödsföraktat vansinne av förrymda brevbärare. Skolbussar på två 
hjul som tränar inför Svenska Rallyt och utmanar alla mötande. Och så 
förstås alla snigelfarts-traktorer, älgar, skällande hundar och förvirrade 
höns som plötsligt dyker upp. Alltså har vi lärt oss att sänka farten, hålla 
väl till höger i skymda kurvor och vara beredda på att kunna trycka ner 
Jawan i diket. Vi frestas att gå till motattack och axla kamikazepiloternas 
mantel, men idag är vi ute och finkör Jawa och livet är till för att njutas.

Förväntan
Det har inte regnat på en vecka och skogen osar av värme. Landsvägsdof-
ten känns alltid kryddad med ett uns av förväntan, särskilt nu i maj. Här 
på den smala grusvägen, på det gulgrå rullgruset färdas livet. Och vi, vi 
bara njuter, njuter av varje meter. Jaworna också, som snällt puttrar på.  
 När man färdas på det här viset börjar man beklaga att bilen är upp-
funnen. Man ser allt ur en annan synvinkel, mer påfallande och på något 
vis intressantare. Det uppstår en bekväm gungande rytm när fjädringen 
anpassar sig till vägens lutning och beläggning. Vi hittar rytmen, kör bra, 
vi bedömer kurvornas radier, bestämmer oss för farten och linjen, håller 
den, lutar med. Vi styr med kroppen, precis som att dansa.

Vi känner lukten
I bakgrunden hör man det behagliga igenkännande ljudet när däcken 
krasar mot rullgruset och sitt eget och kamratens puttrande avgasljud som 
kommer i en märklig egensvängning. Vi har nämligen förmågan att hålla 
precis lika mycket gaspådrag och växlar på nästan exakt samma meter. Vi 
känner också lukten – en blandning av ängsdofter, varm motor, infettad 
tankväska, och dimmor av tvåtaktsrök som samtidigt når näsan. Och så 
är det farten, eller snarare bristen på fart, som ger oss tid att titta. I bilen 
sitter man i ett framrusande rum. Man ser ett enda sudd, ett vagt intryck, 
man är avskuren från omgivningarna. På motorcykeln ingår man i dem. 
Njut, bara njut! Sjuttio, nästan åttio kilometer i timmen i nedförsbacke på 
grusväg. ”Full fart framåt!”

Kartkontroll
En lång äng, kantad av eldröd vallmo, breder sakta ut sig i dalen nedan-
för oss och högt uppe på himlen kretsar en ormvråk på utbredda vingar, 
balanserande stilla i luften. Medan jag kör och tittar på den drar ett moln 
över solen i några korta ögonblick och jag ser strålarna avteckna sig där 

bakom som mörka, nästan 
brunrostiga hjulekrar. Jag ser 
Nisse ge tecknet – ”mc-ordon-
nans fram”, vi stannar till och 
kontrollerar kartan tillsam-
mans. Sedan pekar han med 
hela handen och samtidigt 
trycker vi i ettan som med ett 
litet klunk glider i. Vi viker av 
åt vänster från landsvägen och 
följer ett par smala hjulspår 
som vindlar in mellan träden. 
Avgasljuden dämpas av en 
enorm matta av doftande 
maskrosor. Skogen blir tätare 
och vägen ännu smalare, vi 
får nätt och jämt plats. Så åker 
vi elegant stående en bra bit, 
precis som vi lärt oss. Vi kör 

runt ett större flyttblock, böjer ner huvudena i en tunnel av trädgrenar och 
där längst borta i en mossgrön bergsslänt öppnar sig vår rastplats med en 
spegelblank sjö som bakgrund. Klockan är 11:59! – ”Frågor på det”?

Utspisning
Vi parkerar motorcyklarna bredvid varandra i perfekt formation, med 
framhjulen vridna åt samma håll och med hjälmarna placerade på mar-
ken bakom cyklarna, precis som vi lärt oss. Motorcyklarna går till vila med 
knäppande ljud och ångar av värme. Om hojarna var som nyavsadlade 
hästar hade de nog säkert rullat sig på rygg i gräset nu. Själva tar vi av oss 
ryggskydden, lättade och tänker på våra rara gamla mammor som om de 
precis fått ta av sig korsetterna. Nu dukar vi upp till lunch med militär-
grön halsduk som bordsduk. Det blir kalla kokta ägg, löksill i bit, kaviar 
(rysk?), ett par bitar dansk fotsvettsost, melon, riktigt smör och nybakat 
bröd till förrätt. Smakar sagolikt. Potatisen kokar på i kronans stormkök 
och en burk Skåneslakteriernas bästa kalops väntar på att få hamna på 
värmen. Till det väntar den vita halvgenomskinliga östgötska saltgurkan 
som vi finner så stort välbehag i. Jag skär upp och vi drar in doften av 
saltlag och dillfrö i näsan, det vattnas i munnen, det glittrar i ögonen. Nisse 
lyfter spjuveraktigt på sadeln och kommer med varsin immigt kall grön 
Tuborg lys (lättöl) och utbrister: – Det här du Lasse, jag tror livet är full-
komligt. Jag håller med och lovar, ingenting gör människan på så gott humör 
som ett komfortabelt äventyr.
 Plötsligt slår det mig, hur tusan kan han ha kall pilsner under sadeln 
i denna värme? Nu fattar jag, den där lurige sergeant-major´n har förstås 
byggt om luftrenarburken till ishink. En nedärvd genetisk inbyggd kun-
skap från ökenkriget? Eller ingick det i utbildningen till mc-ordonnans på 
T1 i Linköping?
 Vi känner oss säkra på att ryssen också har lunch, så mätta och belåtna 
och i ett tillstånd av smygande tröghet, förflyttar vi oss in under träden för 
en välförtjänt tupplur.

Rast upphör
Jag vaknar först och kommenderar, ”Jag tar befälet – rast upphör”!  På 
med hjälmen, på med kranen, flöda förgasaren tills den rinner över. 
Smyg ner kicken, sparka inte, så startar den så snällt. Jag kommenderar 
vidare, ”Marschfart 65, – lucka 70”. Vi styr ut ur gläntan och snart är vi 
på väg igen med mig i täten. Landsvägsrenarna står höga med hundkex, 
surkullor och brundammiga smörblommor. De bonnabrända bönderna vi 
passerar tar tacksamt av sig kepsarna och bockar storögt när vi lägger ut en 
mjuk dimma av blåvit tvåtaktsrök över deras små åkrar. Ogräsbekämp-
ning eller tror de möjligen att vi två är det nya svenska försvarets ryggrad, 
som de så efterlängtat vill hälsa välkomna?  
 Våra älskade Jawor fortsätter att puttra på snällt hela dagen. Till 

Potatisen kokar på. Morgonsolen lyser i ansiktet på berättelsens ”sergeant-major,” när han 
ordnar till den exemplariska packningen. Tittar du noggrant, ser du under-
sidan på kartbordet skymta precis ovanför tanken.
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När det här komfortabla äventyret 
utspelades, var vi samtidigt avtalsskrivna 
MC-ordonnanser i försvarsmakten och 
körde naturligtvis MC 258:a. 
 
Vår dåvarande kårchef tillät oss att, 
i uniform, få använda våra egna 
civil-militära MC 257A:or – med en 
stående körorder. Men framförallt för 
att entusiasmera fler FMCKare till att 
själva förbereda och genomföra längre 
övningar på militär motorcykel. Vi 
kunde också utverka fjorton dagars 
lån av permis-skor, då vi förklarat 
hur opraktiskt det var att gå hela 
kvällen i mc-stövlar efter långa dagars 
körningar. Till det kan vi tillägga, – om 
nu nån trodde det - att vi absolut inte 
alls ”felorienterade” eller ”körde fel i 
någon rondell”. Men att övernattningar 
”råkade” ske i närheten av dansbanor, 
det är en helt annan historia…

Ett häftig regn, gör äventyret ännu mer 
spännande.

kvällen hittar vi nu så här i maj lätt någon in-
kvartering som är både enkel och billig. Då ska 
den helst vara betydligt bättre än Svälten-lägret 
på motorskolan i Strängnäs, där vi ibland tving-
ats tillbringa en och annan helg.

Angenäm njutning
Den klara morgonluften är fortfarande sval, 
men med en värmande sol som stiger snabbt 
bakom axlarna på oss. Vi kör norrut mot den 
norska gränsen, för där har vi tänkt leta rätt 
på en ”svenska-rallyt sträcka”, som ska starta 
en bit in i Norge. Med hjälp av kartan hittar vi 
snart rätt. En bred och fin grusväg ska det vara, 
med långa mjuka kurvor samtidigt som den går 
nedför hela tiden in igen i Sverige.
 Mycket riktigt, grusvägen vindlar sig mjukt 
nedför hela tiden genom en högrest tallskog. Vi 
ger full gas på trean och jag känner motorn yla 
i kroppen. Med en hastig fotrörelse trycker jag 
ner till fyran. Bakhjulet rycker till och driver 
ut så fint, precis som en kvinna som vickar lite 
fint på höften. Denna vällustrysnings-spänning 
öppnar verkligen hudens porer. Allt känns ändå 
tryggt och avslappnat, fast det börjar gå undan. 
Jösses vad det dammar! Vi och våra Jawor trivs 
verkligen ihop, som om vi växt upp tillsammans 
– oj, oj vad det går. Gamla goa’ Jawor, gamla 
goa´ buspojks-gubbar som känner sig allt yngre 
och det funkar så bra. Det kanske inte är så
farligt att börja åldras i alla fall? Efter några 
mil så här lugnar vi oss och får ner farten till 
normal finkörning. Allt återgår till den still-
samma stämningen av koncentrerad, angenäm 
njutning.

Lätt chockade
Himlen har hunnit färgats vykortsblå och bara 
den tunnaste molnslöja hänger rakt över våra 
hjälmklädda huvuden. Turligt för oss båda 
två har vi fötterna på bromspedalerna när nå-

got människoliknande plötsligt kastar sig ut 
framför våra hojar, med armarna utsträckta 
som om den vill omfamna oss. Vi stannar med 
en halvmeter till godo. Människan, som visar 
sig vara en herre, nickar förvirrat åt mig och 
undrar vilset var han, hans bil och hans fru är. 
”Äger herrn möjligen en röd Volvo V60?”, 
frågar jag artigt. –Var, var, min fru? ”Volvon 
och henne passerade vi för tre, fyra kilometer 
sen”. –Åt vilket håll? frågar han hysteriskt. Jag 
pekar militäriskt med hela handen bakåt. Han 
snurrar runt ett varv, ler ett strålande leende och 
försvinner – utan så mycket som en symbolisk 
blick på mig – rakt in i skogen igen.  
 Samtidigt utbrister vi i kör: ”Tur det inte 
är krig och han vårt befäl”. Tveksamt om nå´n 
av oss överlevt då. Sådana tankar kan tränga in 
i medvetandet lika ofelbart som solsken genom 
tyll. Lätt chockade efter denna händelse, stannar 
vi till och lättar oss i buskarna vid vägkanten i 
harmoni med naturen. Numera benämns detta 
ekologisk bevattning, precis som allt annat som 
plötsligt blivit ekologiskt, eller hur? När vi 
står där och lättar oss, ringer ”kamrat” Nisses 
mobil. Han sliter upp den ur jackfickan, ställer 
sig i enskild ställning, förflyttad tillbaka till 
mc-utbildningens tid, och svarar: ”Bertil Adam, 
Bertil Adam, kom!” Tänk vad miljöombyte och 
konserverade minnen kan påverka människan. 
”Vem var det?”, frågar jag försynt. ”Det var 
bara min fru som hoppas vi har det bra och inte 
kört fel i nå´n rondell”… 

Mot baslägret
Jaworna verkar plötsligt känna sig piggare än 
de gjorde på förmiddagen. Som om de i någon 
konstig iver fått vittring på hemmet. Så bra, 
med samma gaspådrag gör hojarna nu lätt tio 
kilometer mer i timmen. Plötsliga vindilar ryck-
er i hojarna, det mullrar i fjärran och på några 
minuter blir den blå himlen svart. Jag gör teck-
en för ”halt”, och beordrar ”regnställ på”. När vi 
kommer ut på den större landsvägen, börjar det 
hagla. Ärtstora, smärtsamma projektiler träf-
far hjälmarna som pistolskott. Jag skänker en 
tacksamhetens tanke till Jawa-konstruktörerna 
som så klokt placerade luftrenaren under sadeln 
i skydd mot sådant här oväder. Undrar hur 
sergeant-major´n löst det nu när hans luftburk 
blivit ombyggd till ishink? Även till herrarna på 
intendenturen som kravspecificerade och be-
ställde hem kronans regnställ, bättre finns inte.

Trelleborgsdäcken
Lika plötsligt som ovädret dök upp, lika hastigt 
slutar det. Den blöta grusvägen söker sig nu 
upp på stövlar och byxben, och färgar regnstäl-
let gråbrungrönt. Farten höjs oavsiktligt när 
Trelleborgsdäcken nu får ett sådant där härligt 
grepp i det mjuka underlaget. Solen tittar fram 

igen när vi närmar oss hemmet och infarten 
till baslägret är lika dammig och gårdsplanen 
fortfarande lika varm. Vi ser solen balansera 
ett ögonblick i klykan mellan kullarna väster 
om huset, innan den sakta försvinner under en 
rodnande himmel.

Katastrof
Klockan har hunnit bli 22:04, vilken katastrof, 
vi är fyra minuter sena. Kronans utbildade 
mc-ordonnanser som får tidsprick, skrämman-
de. Vilken tur att det inte är krig! Jag har inget 
annat att göra än att kommendera ”gör om – 
gör rätt”. Vi ler med hela ansiktena, det är klart 
att vi gärna gör om det här. Hur många tusen 
gånger som helst. Vi drar upp Jaworna på stö-
den, stänger inte av, utan låter motorerna få ner 
varvet till minsta möjliga tomgång. De skickar 
ut små rara rökpuffar ur avgasrören i sitt sakta 
– plutt – plutt – plutt, och i dessa röksignaler 
kan vi både höra och se hur de tacksamt säger: – 
tack för idag – tack för idag – tack för idag.

Vid pennan
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FÖRSVARSMAKTEN

Utbildningen var tänkt att köra igång under perioden v.48-51 men gick 
inte att få till utan komprimerades ihop till v.49-51, med långa 
dagar och även över en helg. Soldaterna hade tjänstgöring 
under hela denna period och fick inte åka hem. Med på 
utbildningen var också två soldater från Lv6 på var 
sina KTM 409. Sammanlagt var det fem soldater 
från P4, två från Lv6 och en officer från Kvarn, 
som var tänkt att gå instruktörskurs framöver 
och för att kunna utbilda framtida ordonnanser.  
 
Allt började med att jag kunde förbereda 
på torsdagen v.48. Det första som gjordes 
var att rulla ner hojarna till rätt garage där 
kursen skulle vara, de fem Husqvarnorna var 
besiktigade i Enköping och förmodligen bara 
utplockade från något förråd, för skicket var 
bedrövligt dåligt. Eftersom alla reservdelar ligger 
i Arboga och i genomsnitt tar fyra dagar att få hem 
kommer detta att ställa till problem. Detta visste vi redan 
från början, så vi tog kontakt med FMCK Riks för att se om 
det fanns möjlighet att få hjälp över tid med delar ifrån dom, då vi visste 

att Riks har mycket på hyllan. Riks ställde sig vänlig till förfrågan och vi 
tackar speciellt Tomas Aronsson samt alla andra inblandade på FMCK 

Riks för all hjälp. (Utan detta stöd hade vi aldrig kunnat 
genomföra utbildningen). Så med en tom lokal och mycket 

roddande med stor hjälp från Fj Emma Unde P4 för att 
få till oljor, trattar, drivmedel, matbeställningar m.m. 

var det bara att vänta in måndagen och alla soldater. 

Måndag 07.30 kom instruktörerna Magnus 
Andreasson, Johan Josefsson och Janne Petersson 
till garaget och gick igenom dagen. 08.30 kom 
soldaterna och nu var vi igång! Första dagen blev 
mest information och utlämning av schema (vilket 
inte var lätt att hålla då det snöade vissa dagar 

och var minusgrader). Soldaterna var 19 år allihop 
och några hade kört lite moppe, men alla hade 

bilkörkort, så nu var det bara att satsa på mc-körning, 
skruva, och teori. Det skulle visa sig att första veckan 

blev mest skruva då hojarna var som de var. Första gången 
vi startade en motorcykel blev att gå vid sidan av mc:n en slinga 

runt på garageområdet för att se vilken start på körning vi skulle lägga. 

Försvarsmakten  
återtar mc 258

Under hösten 2020 fick FMCK förfrågan om instruktörshjälp då Försvarsmakten (FM) 
återigen ska utbilda egna mc-ordonnanser på Husqvarna 258 till ett stridsvagnskompani på 

P4 Skövde, då det inte finns några inom FM som kan Husqvarnorna längre.

Mek.moment under långmarsch.  
Foto: Johan Josefsson

Första turen. startad mc och gå en slinga.  
Foto: Johan Josefsson

Tvätt efter terrängkörning.  
Foto: Johan Josefsson

”För att inte soldaterna 
skulle tappa gnistan helt 
av allt skruvande tog vi 

första dagarna lite kortare 
körpass på körgård emellan 

mekpassen”
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För att inte soldaterna skulle tappa gnistan 
helt av allt skruvande tog vi första dagarna lite 
kortare körpass på körgård emellan mekpassen. 
I slutet av veckan blev det en hel och en halv 
dags körning på körgård och ett par svängar på 
övningsfältet. 

V.50 fick vi nytillskott av FMCKs kanslichef 
tillika instruktör, Glenn Andersson istället för 
Janne Petersson då han inte hade möjlighet att 
vara med resterande tid. Så nu satte vi igång 
att köra låg och högfartsbana samt bromsning. 
Soldaterna började nu få lite känsla för sina 
cyklar och gjorde stora framsteg väldigt snabbt. 

När vi fick soldater som kändes ”redo” tog 
Glenn och Magnus med dem ut och började 
med lite körning på lättare trafikerad väg 
för att sedan avancera under veckan. Under 
onsdagen avvek Magnus från kursen då 
han inte kunde vara med längre, så Glenn 
och Johan fick fortsätta med veckan. Under 
veckan fortsattes att traggla med stads ytter, 
stads inner och körning landsväg för att få 
mycket mil i kroppen och så mycket vana 
som möjligt. Under vecka 50 blandades det in 
terrängkörning också, då detta är ett moment 
som P4 måste bemästra eftersom de ska fara 
runt på övningsfälten efter diverse stridsfordon. 

Det var riktigt roligt att följa soldaterna och se 
hur mycket de hade utvecklats på så kort tid.
Under lördagen v.50 genomfördes en 
långmarsch på ca 45 mil runt Vättern
 Morgondimman låg tung och regnet 
hängde i luften denna lördag men nu var det 
dags. Vi delade in gruppen i två grupper, med 4 
st i varje, plus en instruktör. Morgonen startade 
07.30 för att göra sig klara för avfärd (det mesta 
hade fixats dagen innan för att snabbt komma 
iväg på morgonen). Vid 08.30 rullade de två 
grupperna iväg söderut med lite mellanrum 
från varandra. Nu bar det av och målet var att 
ta sig de ca 45 milen runt den stora sjön. Resan 

Fortsättning på nästa sida

”Morgondimman låg tung och  
regnet hängde i luften denna lördag  

men nu var det dags”
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gick först mot Jönköping på vägar man inte 
åker på i vanliga fall, för att de skulle få träna 
på orientering. Sedan bar det av norrut på lite 
krokigare vägar och en rast på Vista kulle strax 
norr om Jönköping. Efter lunchen som bestod 
av dygnspåse a´la försvarsmanér smakade den 
som den gjorde...  
 Nu blev det återigen slingriga vägar 
norrut och soldaterna visade att de kunde köra 
både trafiksäkert och för Försvarsmakten på 
ett riktigt sätt. Efter diverse tankstopp och 
småmekande blev det ett stopp i Askersund 
med ett mekprov. Det blev att lossa bakhjulet 
och hålla upp det för att sedan återmontera 
på rätt sätt. Alla klarade detta och färden gick 
vidare ner i Tivedsskogarna och mot Skövde. 
Eftersom utbildningen låg sent på året var det 
många mil i mörker vilket också avverkades 
tryggt och säkert. Alla soldater var åter i Skövde 
runt midnatt och hela resan på sina 45 mil 
avklarades utan att någon fick bryta tack vare 

att mc:n inte rullade hela vägen, endast små fel 
uppkom men de avhjälptes under resan. Bra 
jobbat! 
 
Under sista veckan var det dags för teoriprov, 
uppkörning samt utbildningskontroll. 
Till uppkörningsdagen fick man hjälp av 
Fredrik Holmgren på Logistikskolan som 
uppkörningslärare. Så Fredrik och Glenn 
Andersson tog hand om uppkörningen. Det 
blev 7 st utskrivna förarbevis den dagen och det 
8:e dagen efter. 
 Nu blev det dags att fortsätta med lite 
mera ordonnanstjänst efter att förarbevisen 
var avklarade. Glenn skötte det teoretiska 
med kartkunskap och sedan blev det enskild 
orientering i närområdet, med både större och 
mindre vägar, allt detta för att fortsätta träna på 
orientering. Nu lades det även lite mera fokus 
på framför allt 258:orna att ta sig fram i svårare 
terräng för att klara kommande uppdrag. 

Detta gjordes mestadels på Kråkeberget i nära 
anslutning till Skövde garnison. Där fick det 
kämpas med både blöta, djupa, branta och lösa 
underlag. Alla fick slita ordentligt för att tänja 
på sina egna och motorcykelns gränser för att 
se vad som går att göra med en 258, och många 
blev överraskade över vad en mc som är 40 år 
gammal klarar. 409:orna fick också känna på 
terrängkörning fast slapp att köra ner på de 
mest blöta områdena då de förmodligen aldrig 
kommer till sådana situationer i sin fortsatta 
tjänstgöring. 

Under vecka 8 kommer soldaterna att köra sin 
vinterutbildning i Älvdalen vilken var tänkt att 
köras ihop med FMCK, men då vår utbildning 
ställdes in fick man köra i egen regi med hjälp 
av instruktörer från FMCK.

Hälsningar Magnus Andreasson,  
FMCK Skövde

Körning ”Fet major” Foto: Johan Josefsson

Körning med passagerare.  
Foto: Johan Josefsson

Körning över vattendrag:  
Foto: Johan Josefsson

Terrängkörning. Foto: Johan Josefsson

Under långmarsch. 
Foto: Gemhed



MC-åkning  
i gamla  
öststatsländer

Jag har under de senaste 7-8 åren, kanske längre tillbaka än så, åkt en del i det som en gång 
var gamla Sovjetunionen. Oftast så har det varit på en del långhelger, med några extra 
dagars ledighet, och semestrar som resorna har företagits. Men för att svara på en del frågor i 
ingressen så, nej det är inte livsfarligt att åka där. Jag har inte en enda gång blivit rånad. Det är 
bara en gång som jag känt att den personen kanske inte är så bra att vara för nära. 
 Jag skall försöka ge er, kära läsare, en liten överblick av dels vilka länder som jag har åkt 
i och lite erfarenheter av vägar (obefintliga ibland), lämpliga mc, mc utrustning inklusive 
reservdelar, boende, mat och navigering. Samt lite annat smått och gott. 
 
Varför öststatsländer
Men låt mig försöka förklara varför jag åker i dessa länder och inte i alperna på fina släta 
vägar med tjusiga hotellövernattningar eller på andra trevliga ställen. Jag gör det också men 
det finns lite mera av äventyr av att åka i dessa länder. Vidare så är det relativt billigt att 
både äta och övernatta. Bensinen är ungefär samma pris som i Sverige, kanske någon krona 
billigare. Sen är det också så att det är inte så mycket turister och andra MC-åkare där. Inte 

Att åka mc i gamla öststatsländer är 
det livsfarligt? Blir man rånad på allt, 
inklusive mc och utrustning? Eller åker 
man omkring i gamla sovjetiska grå 
betongkomplex i förorter med förfallna 
industrier med radioaktivitet? Frågorna 
är många och det finns säkert flera att 
ställa. Jag ska i denna artikel försöka 
bena ut en del frågetecken, inte alla, 
för ni som eventuellt funderar på resor 
österut ska naturligtvis få räta ut era 
egna frågetecken också.
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Fortsättning på nästa sida

Tanten stannade och vi pratade om skörden och hur dyrt allt hade blivit. 
Jag på svengelska och hon på rumänska.

Försäljning utmed vägarna är väldigt vanligt. Här säljs det honung i alla 
möjliga sorter. 

MC-TIPS ATT ÅKA I FORNA ÖSTSTATERNA



12   FMCK NR 1 . 2021

på de platser som jag besöker och åker på. En 
annan fördel som jag gillar är nya kulturer, 
lite annorlunda tankesätt och framför allt 
gästvänligheten. Även om vi nu inte pratar 
samma språk så bekommer det inte den 
inhemska befolkningen. De pratar på sitt språk 
och jag på en blandning av svenska, svengelska 
och engelska. Funkar alltid! 
 
Besökta länder
De länder som jag hittills har varit i är Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Ungern, 
Serbien, Tjeckien, Rumänien, Bulgarien, 
Moldavien, Ukraina och Georgien. Dessa länder 
skiljer sig väldigt åt mycket. Ta t ex Polen och 
deras motorvägar som jag anser till och med är 
bättre än de vi har i Sverige. Å andra sidan så 
finns det ”kostigar” där också men generellt så 
är Polen väldigt utvecklat. I princip ett västland. 
Däremot om man jämför med Ukraina, där 
vägverket har slutat fungerat för ett antal år 
sedan, så framstår en svensk grusväg som rena 
rama himmelriket att köra på. De länder som 
får ses som ”mest spännande”, om uttrycket 
ursäktas, är länder som Rumänien, Bulgarien, 
Moldavien och som tidigare nämnts Ukraina. 
Ett land som sticker ut är Georgien, på andra 
sidan Svarta havet. Det är ett land jag kommer 
att försöka åka till igen. Det landet har en helt 
fantastisk natur med bergskedjor och vägar 

på höjder över Kebnekajses topp, som inte är 
av denna värld. Lägg där till en gästvänlighet 
som är någonting utöver det vanliga som vi inte 
har här i Sverige. Finns också en nyfikenhet 
på främlingar vilket resulterar i befolkningen, 
gammal som ung, kommer fram och vill fråga 
var man kommer ifrån m.m. Och som grädde 
på moset så har de en matkultur utöver det 
vanliga. Med fantastiska viner till. 
 
Navigering
Hur kör och navigerar man i dessa länder då? 
Det är lite olika, dels på om det finns kartor 
inlagda i GPS:en jag har eller inte. Finns det 
kartor i GPS:en brukar jag sätta ett slutmål 
och ange ”kurviga vägar” och sen får min 
GPS leda mig på olika vägar. Brukar bli rätt så 
spännande. Oftast så har jag en grov plan som 
jag utgår från och modifierar, om det behövs, 
utmed vägen.  
 Finns det däremot inga kartor i GPS så är 
det ”Old school” som gäller, dvs papperskartor. 
Oftast i kombination med GPS då det finns 
någon form av en grovt förenklad karta inlagd. 
Jag nyttjar också ”back track”-funktionen i 
GPS då jag alltid kan åka tillbaka i samma spår 
som jag kom ifrån. Och ibland så ställer jag 
om GPS till en kompass och kör på en riktning 
som jag har tagit ut från papperskartan, oftast 
i områden som saknar tydliga vägar eller där 

papperskartan angett att det inte finns någon 
väg. Typ Dakar-navigering. 
 En sak som har slagit mig är att lokal-
befolkningen oftast är väldigt dåliga på 
kartor när man frågar om vägen. Däremot 
om man frågar och säger namnet på en stad 
eller by så kan de oftast förklara exakt hur jag 
ska köra (naturligtvis på deras språk) vilket 
kan bli lite lustigt ibland. Någon sa till mig 
att det berodde på att under Sovjettiden så 
var kartor militära hemligheter som ”gemene 
man” inte hade tillgång till. Om det stämmer 
vet jag inte men det kan vara en rimlig 
förklaring. 
 
Typ av motorcykel som passar
Vilka typer av mc fungerar att åka i dessa 
länder? Alla typer skulle jag säga då det 
finns vägar och områden för alla. Men om 
man som jag vill komma ut på lite andra 
ställen än allfartsvägarna, så någon form av 
antingen Off-road mc eller vanlig mc med 
kanske lite grövre däck pålagda. Själv har jag 
kört Honda Varadero 1000 och nuvarande 
en BMW 1200 GSA. Min uppfattning är att 
typ av mc spelar mindre roll. Det är vem 
som håller i styret som är det avgörande 
samt kanske lite grovmönstrade däck. Med 
det sagt så vill jag säga att alla som har gått 
en grundkurs Mc alt GK2 kan köra i dessa 

En äldre gentleman kom fram när jag åt lunch och pratade med mig. Efter ett tag gick han hem och kom tillbaka med 
massor av frukt som han lade ner i mina väskor. Kärlek och gästfrihet! 
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länder, garanterat! Det som lärs ut på dessa 
kurser är fullt tillämpbart på körning i de här 
länderna. 
 
Boende
Från slott till koja finns som ett slitet uttryck 
och det stämmer bra på dessa länder. Här finns 
det alla typer av boende. Jag har bott på hotell/
vandrarhem där hönorna pickar mat utanför 
dörren till att komma in på lyxhotell där 
personalen bar upp mina mc-väskor på rummet 
där jag lämnade nycklarna och de körde ner 
mc:n i hotellets garage. Men jag använder också 
tält som jag brukar ha med mig på nästan alla 
resor. 
 Att hitta boende är betydligt lättare än i 
Sverige tycker jag. Jag använder oftast appen 
”Booking.com” och framåt lunch/eftermiddag 
brukar jag börja titta vad som finns, då jag vet 
ungefär var jag kommer att landa in i för stad 
eller by. Och utbudet är betydligt större än vad 
som är i Sverige, oftast.
 Prisnivån är billigare än här hemma. Jag 
ska försöka göra en jämförelse. Om du betalar 
ett typ Scandic hotellrum här hemma för ca 
1200- 1400 kr för en natt så ger du i mycket 
grova drag kanske mellan 500-650 kr för 
samma standard. Ett vandrarhem eller Bed & 
Breakfast i Sverige som du betalar ca 500-600 
får man oftast för ca 150-300 kr i dessa länder. 

Nu är det svårt att göra en jämförelse genom att 
det skiljer sig mellan länderna, men det ger en 
grov uppskattning av nivån.
 Tält är lite lurigare att använda genom att 
det inte finns någon allemansrätt som vi har i 
Sverige. När jag har tältat så har det oftast varit 
på ödsliga platser, långt från byar och städer och 
då har jag kört av vägen och åkt off-road någon 
kilometer så jag inte syns från vägen. Funkar 
för det mesta om det inte kommer några 
vildhundar eller liknade... 
 
Mat
Ibland om det finns frukost på boendet så 
försöker jag att utnyttja det. Men ibland finns 
det inte och då startar jag med en kopp te och 
något liten brödbit. Kör kanske en timma 
eller liknade tills jag hittar ett bra ställe för en 
mera stadig frukost. Jag har med mig ett antal 
frystorkade frukostar som finns att köpa i 
sportaffärer, liknande de som Försvarsmakten 
har. På senare år gjort egna blandningar av 
Müsli, typ en standardvariant, och sen piffat 
upp det med russin, nötter och torrmjölkspulver 
toppat med lite vaniljsocker. Förvara det i en 
burk. Bara att hälla upp hur mycket man vill ha 
i en tallrik och sen slå på vatten. Detta får sen 
stå och dra några minuter. Funkar väldigt bra 
för mig. Till lunch så brukar det bara bli något 
lätt, bröd, te eller något enkelt som köps utmed 

vägen eller om jag landar in på något bycafé. På 
kvällarna försöker jag äta lite stadigare antingen 
genom att äta ute eller om jag tältar, laga/värma 
något som köpts utmed vägen i lokala affären. 
Som sista utväg så har jag med mig ett antal 
frystorkade middagar också. 
 
Utrustning
Har investerat i ett bra kök som funkar 
med både gas och annat flytande bränsle 
med några kastruller och det har hjälpt 
mig mycket. Ett annat tips är att anskaffa 
muggar/tallrikar som går att ”platta ihop” då 
de spar en massa utrymme. 
 När vi ändå är inne på avdelningen tips 
så vill jag slå ett slag för Camel back. När det 
är 25-30 grader varmt och som jag, vägrar 
köra i t-shirt, kortbyxor och badtofflor, utan 
har full mc-utrustning då går det åt en massa 
vatten under en dags körning. Brukar gå åt ca 
1,5-2 liter på en förmiddag och ungefär lika 
mycket på eftermiddagen. 
 När det gäller tält så har jag haft ett 
enkelt ”paraplytält” dvs bara att fälla upp 
och förankra. Väldigt smidigt men lite tungt 
och framför allt så är det långt även i hopfällt 
läge. Har nu köpt ett annat som jag är 
otroligt nöjd med. Lite längre tid att sätta upp 
men betydligt smidigare att packa med på 
mc´n och bättre när det gäller kondens och att 

Grabbarna kom från Ryssland och skulle åka vidare i Europa.Trike eller arbetsredskap. Praktiskt ändå.

Ibland finns det vare sig GPS eller Google Map utan då är det papperskartor 
som gäller. Är glad att jag har ordonnans-utbildning i dessa situationer.

”Jag har bott på hotell/vandrarhem där  
hönorna pickar mat utanför dörren till att  

komma in på lyxhotell där personalen  
bar upp mina mc-väskor på rummet”

Fortsättning på nästa sida
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tåla regn. Samt att det finns förgårdar där man kan ha mc-utrustningen. 
 Liggunderlag kör jag med ett upplåsbart med en bra isolering mot 
markkylan. Erfarenheten av billigare sorter är att man börjar frysa framåt 
småtimmarna. Sovsäckar har jag två stycken, en liten tunnare för varma 
sommarnätter och en lite varmare för tidiga vår eller sena höstturer. Dessa 
går att kombinera och då blir det varmt! 
 Kläder försöker jag ha så lite som möjligt med. Merinoull funkar 
väldigt bra under mc-kläderna. Byxor som går att ta av benen på är 
perfekta, någon sval nylontröja och ett par gåriktiga sandaler. Och sen ett 
gäng påsar med tvättmedel så löser man det mesta. 

Om man nu mot förmodan skulle köra omkull så kan det gå sönder en del 
saker på mc´n och då har jag resonerat att jag tar med reservdelar som gör 
att jag hjälpligt kan fortsätta färden. Dvs jag har med kopplingshandtag, 
bromshandtag, bromspedal, växelspak och utrustning för att kunna laga 
punktering. Nu kör jag slanglöst på nuvarande mc men på den förra så 
hade jag en extra slang passande för framhjulet. Om det blev punktering 
på baken så går det nödtorftigt att ”knöla in” den i bakhjulet också. Sen 
naturligtvis verktyg som passar mc´n och ett gäng med skruvar, brickor 
och bultar. Inte att glömma, universal-metoden: silvertejp och buntband. 
Har också med extra spännband, dels att använda på färjor men också om 
det behövs spännas fast t ex väskor där fästena har gett upp.  

Nu har jag inte behövt nyttja eller råkat ut för att behöva laga/svetsa något. 
Men när jag var i Georgien åkte jag med två stycken andra MC-killar från 
Österrike under några dagar. På en av deras mc gick ett fäste av men det 
var bara att fråga i närmaste by. Och se, klart det fanns en bilverkstad som 
glatt öppnade för oss fast det var en söndag. Med gemensamma krafter 
så svetsade vi ihop det. Och här kan man konstatera ”casch is king”. Det 
funkar inte med kontokort, landets egen valuta eller Swich. Dollar eller 
Euro är det som gäller! Punkt slut. 
 
Värdehandlingar
När jag har åkt i de här östländerna så behövs det inte så mycket papper. 
Men det som jag har haft med mig är grönt kort från försäkringsbolaget. 
(Carte, som visar att det finns en trafikförsäkring) Kolla så att det gäller i 
de länder du räknar med att köra i. I Georgien t ex gällde det inte utan där 
fick jag gå in på en bank! och köpa till en trafikförsäkring när jag hade 
kommit av färjan. Registreringsbevis i original, både blåa och gula. Jag 
har beställt en extra uppsättning ifall de försvinner. Ha dessa extra gömda. 
Pass naturligtvis och där är tipset att kolla så det inte går ut i närtid. Vissa 
länder kräver att det skall vara t ex 6 månader kvar på passet, osv. Gärna 
en färgkopia på passet som förvaras på ett säkert ställe. Visum om det 
behövs. Jag hittills inte behövt det i de länder jag åkt i. 
 
Vidare Försäkringskassans blå kort som visar att du är försäkrad. Jag har 
fått visa det några gånger i passkontroller. I Ukraina så var jag tvungen 
att visa vad jag hade för ekonomiska medel för tiden jag beräknades 
vara där. Hur gör man det då? Visa kontoutdraget? Jag tog och printade 
ut från min bank en sammanställning på alla konton jag hade, inkl. 
pensionsförsäkringar, sparande i fonder och statliga pensionsbesked. Allt 
på svenska och så till jobbet och hittade en del stämplar som dokumentet 

Bilder till vänster:   
1. Träffade på ett par i ett bergsmassiv i Georgien. Tjejen körde först och 
jag fick ligga på ordentligt för att hålla jämna steg. Vilket jag inte gjorde. 
Visade sig senare att hon hade tävlat i Paris-Dakar Rallyt.

2. En välvillig farbror som pekade ut på kartan var vi skulle åka. När vi 
försökte förklara att vi hade tänkt en annan väg så blev vi upplysta att det 
var ingen bra väg, enligt honom.

3. Härliga vägar i Bulgarien.

4. Fastsättning av mc på båt. Tar alltid ett fotografi vare sig jag har 
satt fast eller att färjepersonalen har surrat den. Kan vara bra vid ev. 
försäkringsärende.

1

2

3

4
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försågs med. Och några signaturer på 
stämplarna så var det problemet löst! Det man 
definitivt INTE ska ta med är någon form av 
militära bevis, förarbevis, hemvärnsleg och 
likande. Jag tror till och med att numera ska du 
kontakta säkerhetsansvarig på förbandet/utb. 
gruppen och gå igenom din resa. Det kan vara 
länder som inte är lämpliga att besöka. 

Jag har också gjort en ”fejk plånbok” med en 
del gamla kontokort, lånekort från biblioteket 
och andra medlemskort. Även lagt i en del 
mindre sedlar och mynt. Ifall man skulle bli 
rånad så kan man kanske slänga till den istället 
för den skarpa plånboken. Har även en gammal 
mobil för samma sak. 
 
Tullar
Nu kommer vi till mitt favoritämne, 
gränspassager och tullare. Nja ni förstår nog 
att detta inte är mitt favoritavsnitt. Tydligen 
så har man samlat alla griniga, översittare 
och buttra personer på ett och samma 
ställe. I gränspassagerna! Tålamod är bara 
förnamnet som behövs. Här är det också olika 

Bilder till höger:   
1. De mindre butikerna på landsbygden har 
ofta ett väldigt bra utbud av delikatesser 
med manuella diskar. Ibland är det svårt att 
bestämma sig för vilken av alla 22 st. korvar 
man ska köpa.

2. Det fungerar i alla fall.

3. Gamla fordon troligtvis från den sovjetiska 
tiden.

4. Detta monument ska tydligen vara Europas 
mittpunkt.

5. Georgiens huvudstad en ljummen 
sommarkväll.

1

2

3

4
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Bilder:   
1. Oftast så kommer lokalbefolkningen fram och vill prata. Dessa två gentlemän var 
bekymrade över att det inte fanns någon kick på min mc.

2 . Ukrainska vägnätet har en del att förbättra. Varning för hål i vägen markeras på 
detta sätt.

3. Poliser i Georgien.

4. Parkeringen på ett vandrarhem i Georgien.

5. Träffade en märkeskompis som hade några problem. Först så hade hans GPS gått 
sönder. Var helt död. Sen körde han på mobilen men den tålde inte regnväder. Så nu 
hade han en karta som enda navigationshjälpmedel.

mellan länder men Ukraina tillhör definitivt 
toppskiktet. Räkna med ca 1 dag för att komma 
in respektive ur dessa länder, särskilt de som 
inte är med i EU. Inom EU så är det inga som 
helst problem, där man oftast märker att man 
är i ett nytt land genom att det kommit ett sms 
som talar om att nu är jag i ett nytt land och det 
kostar si och så mycket att ringa. Det är också så 
att när man ska in i EU är det väldigt krångligt. 
Det är inte ovanligt att du får öppna packningen 

på mc och de ska rota igenom det mesta, inkl. 
tält och sovsäckar. Det finns hur många historier 
som helst att berätta om dessa övergångar men 
det får jag berätta en annan gång. 

Om du vill höra lite mera mc-erfarenheter så är 
det bara att kontakta mig på följande:

Thomas Stolt
mc258@msn.com,  +46 70 608 28 36

1

2

3

4
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FMCK Sektioner Mitt FMCK
Hej alla medlemmar!
Nu har vi haft MyClub i gång under 1 år och vill gärna få 
feedback från dig som använder Mitt FMCK och från dig som är 
administratörer. 
 
support@fmck.se är den e-postadress du ska kontakta 
när det inte fungerar som det är tänkt på webbplatsen och 
medlemssidorna på fmck.se. 
 Som alltid är det några uppstartsproblem och inte allt som 
fungerar som det ska när man flyttar från ett system till ett 
annat. 
 Vi hoppas att du som är kåradministratör håller 
medlemmarna uppdaterade om utbudet och nyttan med Mitt 
FMCK.  
 
Du som inte ännu anslutit dig till Mina Sidor gör det idag. Har 
du glömt vilken e-postadress som registrerades när du blev 
medlem, kontakta i första hand er kåradministratör och i andra 
hand support@fmck.se, så fixar vi det.

Arbetet med MyClub ska underlätta administrationen ute på 
kårerna samt för riks kansli och styrelse.

Till kåradministratörerna 
påminner vi om att uppdatera era 
kontaktuppgifter för styrelse efter er 
årsstämma.
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KÅRVERKSAMHET
Här följer reportage från våra fina  
kårer runt om i landet!

I allt annat tråkigt under 2020 så måste 
man ju ha lite roligt också! Så på nyårs-
aftonen så bestämde de ”gröna” i Ek-
sjökåren att ha ett litet Nyårsrace ute på 
Ränneslätt.

Det blev stor en uppslutning både med mc-ordonnan-
ser och andra medlemmar som får lov att köra Mc 258 
i kåren. Vi välkomnar även nytillskottet ”Svesse” som 
också är medlem i kåren och som tycker om att köra 
Mc 258. De gröna i kåren är ett underbart härligt gäng 
som skojar och driver med varandra (en del mer än 
andra). Ingen ska känna sig utanför utan alla är hjälp-
samma och godhjärtade. 
 Denna dag var vi 11 stycken som samlades på Ing 
2 och körde sedan ut på fältet. Jag som då oftast är den 
där ”mamman” till alla har fixat mat till alla och fick 
ansvaret för att grillen sattes igång i tid. Men i allt annat 
fix så skulle jag även hålla koll på tiderna i racet, lite 
allvar blir det ju allt när det väl är race. Det var ganska 
kallt och vantarna jag hade med var inte de bästa, men 
snäll som Söderén är så fick jag låna ett par av honom. 
 När racet var slut så var det ju ingen som blev 
förvånad av att Glenn Andersson vann racet! Tvåa 
blev ”Svesse” och trea blev Dahlin. Därefter blev det 
tvättning och iordningställande i lokalen. Alla var 
nöjda och glada och kunde åka hem och förbereda sig 
för kommande nyårsfirande med familjen.

Text och bild: Camilla Blomdahl, FMCK Eksjö

FMCK EKSJÖ

Nyårsrace med 

Mc 258

Bilder: 
1. Förberedelser innan avfärd.

2. Klart för avfärd.
3. I spåret var det full fart.

4. Thomas Tengvall.

1

2

43
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Här kommer det ett litet collage från 
vår träff sista helgen i januari i år. Vi som 
samlades var några tappra ordonnanser 
från FMCK Falun, som hade lite övningar 
och korvgrillning för oss i skogen runt 
Falun.

Vi fick en tid och en UPK skickade till oss, där vi skulle 
samlas för att sedan avnjuta dagens aktiviteter. Vi hade 
lite snöspårskörning och övning med den berömda 
blicken på vedkubbarna. Vi körde även på sjön där vi 
övade sladd med vurpor, som synes på några bilder. 
Jag kan tillägga att ingen gjorde sig illa utan endast det 
goda egot fick sig en liten törn utav vurporna på sjön. 
 
Det var trevligt att få träffas och umgås med 
likasinnade kamrater för en liten stund igen, då det 
mesta är och har varit inställt den senaste tiden. Så nu 
får vi hoppas att det går mot bättre tider så att övningar 
samt kurser kommer att hållas.

Så länge; Jonas Larsson, FMCK Falun

FMCK FALUN

Vinterkörning

i Falun

Bilder: 
1. Mikael Norströms vurpa – wait for it...!
2. ...Mikael Norströms vurpa – snart så.....
3. ...och där tog det stopp!
4. Sam Bolin.

1
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Nästan varje gång jag pratar med Olof Eriksson, kårche-
fen i FMCK Sundsvall, är han i kårlokalen, på väg dit, har 
precis varit på eftersök, kommit hem från kurs då han 
är instruktör i FMCK eller är ute på annan körning med 
258:an. Och när det gäller det sistnämnda är det viktigt 
att också föra grillningen på tal, för det gäller alltid – har 
jag förstått!

Jag har hört av Olof att utan Kent Sällbom hade det inte funkat så bra som 
det gör nu! ”Han är en riktig slitvarg”, säger Olof! 
 Här presenteras några bilder som visar en bråkdel av vad som hänt 
under vintermånaderna hos FMCK Sundsvall. Mycket meka har det blivit 
men som alltid måste ju 258:an testas ordentligt efter det, gärna på en tur 
upp på Sundsvalls Stadsberg eller rätt ut i obanad terräng!

Text: Catherine Hagman, FMCK Journalen 
Foto: Olof Eriksson, Jörgen Frithz, Kent Sällbom  

och Carl Lindmark, FMCK Sundsvall

FMCK SUNDSVALL

Vinteraktiviteter hos 

FMCK Sundsvall

Svantes elsystem har pajat igen...

Snörace-killarna.Här ska det renoveras framgafflar! 
Kent S börjar med att pumpa ur 
oljan!

Grundförmåga mc, deltagarna får sig en lektion i hur man kickar igång en 
hoj av Jörgen F.

Gott är bara förnamnet. Kokaffe och 
några olika varianter av grillkorv. 
Med andra ord redigt ordon-
nanskäk!

En alltid lika leende Jörgen F monterar ihop de rengjorda gaffelbenen.

Eftersöket i blixthalka i 4-7 decem-
ber resulterade i en hel del trasiga 
skidor och  ett trasigt skidfäste. 
Enkelt jobb för en svetskunnig.
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Vi var tre glada ordonnanser som passade på att glädjas åt den snö som 
föll i Skåne. Turen gick från Helsingborg till Förslöv upp på Hallandsåsen 
förbi Vallåsen, över till Sönderåsen för att sen styra mot Helsingborg igen. 
Det blev strax över 20 mil på fina vintervägar. Det är svårt att hitta roligare 
körning än vidöppna fält med 15-20 cm snö, vilken glädje!

Hälsningar, Jan Petersson, FMCK Helsingborg

FMCK SKÅNE

Tjoho det blev 

snö i  
Skåne  
i år!

Vi hittade den djupaste snön i Sundsvall!

Våra mc drar åt sig intresse från förbipasserande personer.

Kaffet klart. Tur vi hade med oss en extra kåsa så HV kompisar också kunde 
få smaka.

Fortsättning på nästa sida
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I allt tråkigt i denna värld som vi le-
ver i just nu så måste man ju försöka 
ha lite roligt också i sin tillvaro och i 
kåren. Så Eksjökåren passade på att 
köra lite vinterkörning med skidor på 
våra Mc 258 den 10:e februari, när vi 
hade väldigt gott om snö i Småland.

Det var ett oerhört glatt gäng som den här 
dagen körde så svetten lackade. De gjorde stor 

succé på fältet och höll nog nära på att skrämma 
livet ut Eksjöborna, som den här soliga dagen 
var ute och körde längdåkningsskidor. 
 Under tiden som de andra åtta körde 
omkring och hade roligt i snön så tillbringade 
jag tiden i lokalen med att städa och feja. För-
beredde också grill och annat så jag var beredd 
när de hungriga mc förarna kom till lokalen. 
Alla blev så lyckliga när de fick mat, det är det 
bästa man kan göra i kåren för våra medlem-
mar. Mat går ALLTID hem hos samtliga av 

våra medlemmar! Denna dag hade vi också 
med en ny kommande mc-ordonnans som fick 
testa på att köra efter grundlig genomgång. Inte 
dåligt att få köra med skidor första gången som 
man sätter sig på en Mc 258, men det var inga 
problem för henne. Hennes grundkurs kommer 
att gå alldeles utmärkt!

Text och bild: Camilla Blomdahl,  
FMCK Eksjö

FMCK EKSJÖ

Vinterkörning 

Mc 258

Här väntar vi. Dags att köra igen.

Billy stilar lite. Mat är gott efter körningen.
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Efterlysning av kåruppgifter!
Riksstyrelsen behöver nu skyndsamt ha er kårs samtliga styrelseuppgifter inregistrerade  
i MyClub, gällande er nuvarande kårstyrelses sammansättning nu när alla kårstämmor ska  
vara genomförda för i år. Om support behövs hur registreringen fungerar hjälper vi alltid till  
med alla MyClub-frågor via: support@fmck.se. Riksstyrelsens ledamot Camilla Blomdahl har mejlat 
ut till samtliga kårchefer vilka uppgifter som just nu finns registrerade, svara henne om detta via mejl: 
camilla.blomdahl@fmck.se  
 Ao 4 önskar också få in svar från alla kårer på era behov och tillgångar av krigsplacerade mc-
ordonnanser i Hemvärnet. Mejla svar till camilla.blomdahl@fmck.se 

Tack på förhand!

RAPPORT FRÅN RIKSSTYRELSEN

Det är ju lite planering som behöver göras inför kommande Riksstämma, alla 
dokument måste ju göras så att samtliga kårer kan få dessa i god tid innan 
stämman. Helgen funkade väldigt bra trots att vi hade lite strul med vårt wifi lite 
grann. Men det var en givande helg ändå.  
 Rikskårchefen delade in oss i olika grupper då vi hade en del att arbeta med. 
Utbildning satt tillsammans och skrev ner ett svar på remissutgåvan av Handbok 
Fordonstjänst, några arbetade med kommande CMR-kurser (civil mc resurs) 
och två satt med arbete av informationsmaterial, profilmaterial och MyClub-
funderingar. 
 På lördagskvällen var Patrik Montgomery kock och tillagade en tre-rätters 
middag som vi avnjöt i köket i källaren på kansliet. Naturligtvis var det några 
som också innan maten tog tillfället i akt att basta lite men någon tyckte det blev 
för mycket av Bims ”finska bastu” när han drog upp värmen. :) 
 Riksstyrelsen är nu ett väldigt sammansvetsat gäng som trivs att umgås och 
arbeta tillsammans, det är högt i tak och alla får komma till tals och göra sin röst 
hörd!

Riksstyrelsen

Rapport från  

Riksstyrelsens möte i Skultorp
Under 2020 har riksstyrelsen mest haft styrelsemöten och arbetsmöten via Teams, då på digital väg. Men ibland så 
behöver man också träffas fysiskt för att kunna uträtta saker tillsammans. Helgen 5-7 mars så genomförde vi ett 
fysiskt och digitalt styrelsemöte och arbetsmöte. Vi var sex stycken som fanns fysiskt på kansliet i Skultorp, Skövde 
(inkl. kanslichefen) och 4 stycken var med digitalt via Teams. 

”På lördagskvällen var Patrik Montgomery kock  
och tillagade en tre-rätters middag som vi  

avnjöt i köket i källaren på kansliet”
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Vad håller Ao 4 på med?!
Just nu planerar styrelsen för kommande Riksstämma som åter igen ska göras 
på digitalt vis. Till detta så är det ju ett antal dokument som ska göras, både 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och detta är gjort på det som jag 
ansvarar för.
Styrelsen håller ju fortfarande sina digitala möten och då skriver jag minnesanteckningar och protokoll. 
Jag fortsätter även att försöka hålla ordning på ”molnet”, det är inget lätt arbete att hitta där för det ligger 
inte riktigt strukturerat. Vi tittar nu på ett annat arbetssätt som jag hoppas ska vara bättre att arbeta i för 
alla, både styrelsen och kansliet. 
 Riksstyrelsen kommer under helgen i vecka 9 att ha ett fysiskt möte på kansliet, det blir då både ett 
styrelsemöte och ett arbetsmöte. När det gäller att få klart vissa saker så är det alltid bäst att vara fysiskt 
närvarande, naturligtvis så arbetar vi Corona-anpassat! 
 Var rädda om varandra därute runt om i landet så hoppas jag att vi kan ses framöver!

Camilla Blomdahl, Ao 4

Vi är lyckligt lottade i FMCK Borås som har möjlighet att komma år 
våra hojar och vår meklokal. En glåmig onsdag efter jobbet har jag och 
kompisen bestämt att träffas för lite skruvande. Förr hade vi bestämda 
dagar när vi kunde samlas hela gänget men nu tar vi vårt ansvar, fysisk 
distansering.  
 Väl innanför portarna infinner sig en känsla av normalitet och när 
lysrören blinkar i gång och man känner doften av olja och Husqvarna 
258, kommer lugnet åter. 
 Först en rejäl pratstund över en kopp kaffe och en medhavd 
smörgås om livet, universum och allt annat. Sedan dras overallen på och 
meditationen kan börja. Hojen ner på sidan och fram med verktygen. 
Vi fortsätter pratet samtidigt som jobbet fortskrider. Det klingar till 
när en 13 millimeters blocknyckel ramlar i golvet och stånkandet när 

jag dubbelvikt försöker plocka upp den, samtidigt som jag håller kvar 
bulten med andra handen. Jag har inte bråttom, måste inte bli färdig och 
egentligen är det inget fel på hojen heller, nej det här handlar egentligen 
om något helt annat. 
 Snart har några timmar förflutit med skruvande och prat och det är 
dags att packa ihop. Sopa upp och plocka i ordning verktygen. Nu känns 
det mycket bättre och en del av det tunga har släppt. Vi bestämmer en 
ny tid nästa vecka, armbågar hej då och det är gott så, livet går vidare – 
bättre tider kommer.

Kram på er alla, Bim Kaataja 
FMCK Borås & AO 2/Information, FMCK riksstyrelse

Min terapisession
Vad gör man när kurserna är inställda, övningarna likaså och man bara önskar att eländet snart ska vara över så att 
man kan återgå till normalt liv. När vemodet sätter in är det skönt att ha en ljuspunkt, något att se fram emot, en 
förhoppning, en terapisession men utan psykolog. 

AO 4/avtal: Camilla Blomdahl
0733-32 02 37
camilla.blomdahl@fmck.se

FMCK EKSJÖ

FMCK BORÅS

RIKSSTYRELSEN OCH KANSLI
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Vi håller nu på att ta fram en del nya specialverktyg till Mc258:
• F01 är en avdragare till 1an:s kopplingstrumma 
• F02 är en kil för att förstärka stödet 
• F03 är början på ett verktyg till att såga 2an:s till 4an:s backar (obs ej klar för tillverkning ännu) 
 
Vi har satser med standardpressdorn där det mesta finns för att byta t.ex. svinglager, glidlager m.m. 
Satserna har börjat att delas ut mot kvittens och förhoppningen är att vi framöver kan skicka dessa till 
intresserade kårer i landet.

FMCK-museum
I vår källare håller vi på att bygga upp ett litet museum med den trevliga samlingen mc som vi har 
tillgång till idag. Förhoppningen är att det kan växa lite till med fler mc och mer kuriosa.

Kurser
Då vinterkursen tyvärr ställdes så hoppas vi på att Covid-19 tillåter att vi kör GKmc i Marma. Det som 
är på gång med Mc258 inför den kursen är besiktning av ca 50-55st Mc258.

Verkstan
I övrigt så jobbar vi hårt med att röja och städa upp efter flytten samt att organisera i verkstaden och 
bland våra delar till kurs mc. Nu är det dags att börja gå igenom alla Mc 125cc och Mc 400cc inför 
sommarens kommande kurser. 
 
Finns det frågor och funderingar så kontakta mig/oss via ett mejl eller telefon.
 
Väl mött! 
Tomas Aronsson, Mc Tekniker 
tomas.aronsson@fmck.se 
Tel. 076-000 2523
 
FMCK Kansli
Kvarnvägen 3, 541 57 Skövde
Växel: 0500-488260, www.fmck.se

Rapport från 

FMCKs MC-Tekniker

FMCK KANSLI

I vårt museum i källaren på kansliet  
kommer vi att fylla på över tid, för att där  

skapa lite historia om FMCK. 

Det här är ett kit med diverse pressdorn, 
som finns hos oss för beställning alt. 
hämtning.

Här ser du ett specialverktyg som vi håller på att ta fram. 
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Rapport från 

Trängslets skjutfält  
i Älvdalen

TPC har visat sig vara en utmärkt lokal för 
oss att genomföra våra MC-utbildningar i då 
vi kan ta in FMCKs verkstadscontainer inne i 
hallen och ställa upp alla motorcyklar samtidigt 
som vi är själva i lokalerna. Och att det är gott 
o varmt gör ju inget då det brukar bli en hel del 
mek med Husqvarnorna, fast de vi hade under 
kursen gick riktigt bra faktiskt! 
 
Vi tre instruktörer (Christer, Patrik & Janne) 
tog en lång sväng på lördagen för att se 
hur terrängen och vägarna såg ut på både 
skjutfältet och runt Trängslet. Tyvärr så 

hade det redan börjat med plusgrader på 
morgonen och det var något som skulle prägla 
hela veckan visade det sig senare. Uppe vid 
Rivsjölägret och på Johns kustväg var det 
vinter i alla fall, med fina vallar och ca 10 cm 
snö på vägen samt runt -2˚, fast det ändrade 
sig snabbt när vi kom ner mot dammen igen 
för då blev det töväder! Attans sa någon och 
sa en ramsa till, då det var exakt samma väder 
förra året V:7/8 (2020). Söndagen gick åt för att 
förbereda det sista inför soldaternas ankomst 
på em och på kvällen grillade vi korv i den fina 
eldpallstugan som finns i lägret. 

Vinterutbildning av P4:s MC-
ordonnanser ägde rum V:8 genom 
kurschef Christer Wallin och Patrik 
Johansson (Hudiksvall) samt Jan 
Petersson (Norrköping). Vi träffades 
fredagen V:7 för att ta emot FMCKs 
verkstadscontainer och hämta ut 
alla nycklar till boendet åt både 
instruktörer samt elever och även 
till TPC som vi fick låna under 
kurstiden. 
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Måndag vecka 8 började kursen med att vi 
kontrollerade bromsar/vajrar mm samt att 
justera alla reglage innan vi monterade skidorna 
på motorcyklarna. Alla soldaterna hade samma 
MC, ”sin egen” som de hade på sina 3 första 
utbildningsveckor i Skövde så det var nog ett 
kärt återseende!  
 Efter lunchen blev det MC-utrustning på 
och transport upp till Moränplan där det skulle 
köras på manövergård med serpentiner och 
åttor mm. Där märkte en och annan soldat 
att det där med att klä sig (rätt) för vilken 
verksamhet som ska genomföras är otroligt 
viktigt, då det riktigt ”ångade” om flertalet 
vid första rasten. Redan här vill vi ge en eloge 
till soldaterna då de redan från början delgav 
instruktörerna sina tankar och funderingar, 
något som sedan fungerade kanonbra under 
hela kursveckan. Med justerad klädsel så körde 
vi vidare eftersom det gäller att ”gnugga” in ett 
nytt beteende för vinterkörning. Vi hann till 
och med en bromsövning innan det var dags för 
middag. På kvällen såg vi på film i Sveasalen 
där det bl a togs upp hur man framför sin MC 

Fortsättning på nästa sida
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i vinterförhållanden med diverse tips och tricks 
mm.
 
Tisdagen började vi åter med några varv på 
Moränplan med serpentinkörning och åttor 
mm och sedan bromsning med undanmanöver 
innan vi åkte ut på Amslingan för att börja 
träna på kurvtagning och vändning på väg. 
Tiden gick fort till lunchen, som intogs i 
garaget innan vi körde kolonnkörning upp till 
Rivsjölägret, på vid det här laget LÄTT isiga 
vägar med några smärre incidenter på vägen! 
En Soldat plöjde ner sin MC i dikesvallen när 
han fick möte med en otäck Volvo som för 
övrigt också kom från Skövde med folk från 
P4. Alla stannade och tittade och undrade hur 
det gick. En leende MC-förare sa att allt gått 
bra och ingen skadad, med all publik lättade 
och leende! För övrigt var nog detta veckans 
snyggaste vurpa då endast lite av Husqvarnans 
sida syntes i snövallen. Men med lite hjälp så 
bärgades den snabbt och sedan körde vi vidare 
via Johns kustväg tillbaka till Trängslet, på vid 
det här laget ännu isigare vägar om möjligt! 
 
Under onsdagen körde vi kolonnkörning upp 
till Rivsjölägret igen där kylan bestod, i alla fall 
något med bara plus 1˚, för nere i Trängslet var 
det runt plus 5/6 redan på morgonen. Den här 
dagen skulle det genomföras terrängkörning i 
snön samt på ett bandvagnsspår som Christer 
hittade på en egen Reksväng som tur var! Här 
fick soldaterna pröva på olika tekniker hur 
man tar sig fram i snö utan att bli sjöblöta av 
svett, något som vi påtalade fortlöpande under 
hela veckan. Alla körde först ett mastervarv 
och därefter fick soldaterna köra det på egen 
hand för att vid spårets slut vända på en väg, 
detta utfördes några varv fram och tillbaka. 
Kolonnkörning tillbaka till Trängslet för att 
innan lunchen hinna med att alla MC-förarna 
skulle prova på att köra FAST ordentligt i 
oplogat snöspår, för att testa sin förmåga att 
vända motorcykeln i lössnö och med tanke på 
stridsvärdet i bakhuvudet. Alla var överens 

om att detta bör undvikas då man snart badar i 
svett. Eftermiddagen gick åt till att färdigställa 
allas motorcyklar inför långmarschen som går 
av stapeln imorgon,med slipning av ettans 
backar oljebyte mm. Pack- och lastteknik 
gicks igenom med speciella vintertips av både 
Christer och Patrik mm. 
 
Torsdag morgon fick alla en varsin karta 
att läsa in sig på, därefter delades soldaterna 
in i två grupper med varsin medföljande 
Instruktör i kön! Grupperna åkte sedan med 
5 minuters mellanrum mot dagens första 
samlingsplats. Starten gick via Brunnsberg 
ner till Rot och sedan till bygdegården i 
Våmhus, där det genomfördes ett mekprov 
innan lunchen skulle intas vid utställda bord 
som fanns på plats där. Trevlig dalamiljö att 
titta på samtidigt som vi lunchade. Alla hade 
fått med sig varsin 24-timmars påse för valfri 
lunch samt middag och mellanmål, fika mm 
(Emma fixat, sa Christer). Vi hann även med 
en liten tipspromenad med varierande frågor 
innan det delades ut nya kartor att läsa in sig 
på igen. 

Färden gick sedan via den västra sidan av 
älven upp till Rot och sedan tillbaka mot 
Trängslet där samlingsplatsen var vid den 
första slogboden nära infarten mot Trängslet. 
Där bjöd kurschefen på nygrillad Pytt i 
Panna som var rikligt tilltaget, ett stort tack 
till matsalen i Trängslet som var hjälpsamma 
med detta. Ingen var hungrig efter detta 
gourmetmål som tillagades i en murikka! 
Dags att tanka tyckte någon så det gjorde vi. 
Lite vägrekning utfördes också innan vi alla 
rullade upp mot Rivsjölägret där det kördes 
på bandvagnsspår i mörkret samt med skjuts 
i skogen. Därefter fick några ta av en skida på 
sin MC och några en fjäder, då det skulle prövas 
på att köra med ”bara” en skida då detta kan 
hända ute i skogen. Efter detta åkte vi tillbaka 
till TPC för att tömma alla MC på olja innan vi 
avslutade en fantastisk dag med mellan +1/+8 

Bild överst: Gemhed läser karta inför långmarschen.
Bild i mitten:  Patrik visar ettans backar för Tengroth.

Bild nederst: Kurschef Christer Wallin i grilltagen.

”För övrigt var nog detta veckans snyggaste 
vurpa då endast lite av Husqvarnans sida 
syntes i snövallen”
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grader och varierande väglag med allt från bar 
asfalt till isiga vägar! 
 
Fredagen gick i stort sett åt för att vårda 
våra motorcyklar samt att lasta allt 
kursmaterial i varsin container, motorcyklarna 
i en och FMCKs material i den andra 
(verkstadscontainern). Bråttom var det för på 
eftermiddagen skulle det komma två lastbilar 
ifrån P4 för ta med sig båda containerna tillbaka 
till Skövde. Efter detta återstod bara att städa 
av de lokaler vi nyttjat under kursen som TPC 
och logement med mera, samtidigt som vår 
kurschef for runt i Trängslet för att lämna 
tillbaka alla nycklar etc. 
 
På kvällen såg vi på vinterfilmer igen samtidigt 
som vi återkopplade dessa till veckans 
genomförda övningar. Alla var överens om 
att vi hade i alla fall tur med vädret då det 
fanns snö kvar till torsdagen, för på fredagen 
var det mesta borta och plus 6/7 grader med 
sol! Kvällen avslutades med grillning av 
hamburgare i den öppna slogboden, som intogs 
med god aptit innan det blev dags att krypa till 
kojs. Vill här passa på att tacka restaurangen i 
Trängslet för väldigt god mat och service under 
hela kursen detta fungerade utmärkt tyckte vi 
allihopa!
 Lördagens morgon for vi alla hemåt igen 
efter en intressant och lärorik vecka i Älvdalen 
och på Trängslets skjutfält!

Vid pennan, Jan Petersson

Bild överst: Överst från vänster; Tengroth, 
Gemhed och Eklund (sittande).
Bild i mitten:  Från vänster; Gemhed, Eklund 
och Andersson.
Bild nederst: Patrik Johansson på eldvaktspass.

Bromsning med undanmanöver på Moränplan.



GU - Grundutbildning
UU - Ungdomsutbildning  
IU - Instruktörsutbildning 
e.s.o - enligt senare order   
 
Även om sista anmälningsdag varit 
kan det finnas platser kvar. 
Kontakta FMCKs kansli  
för mer info.
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FMCKs preliminära 
kurser 2021

Kursnamn Vecka Datum Sista anm.dag Kursplats

GK MC 19-20 8-22 maj 5 mars 2021 Marma

UK3/GK MC A2 27-28 3-17 juli 30 apr. 2021 Skövde

UK 1 29 17-23 juli 14 maj 2021 Kråk

GK MC 29-30 17-31 juli 14 maj 2021 Kråk

IKP MC 29-30 17-31 juli 14 maj 2021 Kråk

IK MC 29-30 17-31 juli 14 maj 2021 Kråk

UK2 30 31 juli-6 aug. 28 maj 2021 Kråk

Trafiktj. 1 30 31 juli-7 aug. 28 maj 2021 Skövde

GK MC 34-35 21 aug.-4 sept. 18 juni 2021 Eksjö

GK MC 36-37 4-18 sept.  2 juli 2021 Eksjö

FK MC 39 25 sept-2 okt. 23 juli 2021 Eksjö

GK Mekaniker 42 16-23 okt. 13 aug. 2021 Skövde

Instr.konferens 44 5-7 nov. 2 sept. 2021 Skövde

Kurschefskurs 45 12-14 nov. 9 sept. 2021 Skövde

IK FK Vinter e.s.o Arvidsjaur
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Förare sambandstjänst 
MC-ORDONNANS
För att söka till mc-ordonnans  
i Hemvärnet krävs att du har A-körkort. 

MC-ordonnansen är en av de viktigt 
del av Hemvärnets verksamhet 
inom kommunikations- och 
informationsinhämtning. Det ställs stora 
krav på dig som förare du genomför 
en omfattande utbildning innan du 
krigsplaceras i Hemvärnet. 
 
Specialistutbildning 
Om du saknar tidigare militärutbildning 
börjar du den med 2 veckors Gu-F. Därefter 
genomför du din specialistutbildning via 
FMCK. Utbildningen genomförs på uppdrag 
av Försvarsmakten. 
 
Befattningsutbildning är första steget 
Du genomför en omfattande utbildning 
innan du krigsplaceras i Hemvärnet. Fokus 
ligger till en början på grundläggande 
körutbildning till militärt förarbevis för 
motorcykel. Normalt inleds kursen med 
uttag och provkörning av de motorcyklar 
som ska användas. Därefter följer 
grundläggande sjukvårdsutbildning, med 
inriktning på åtgärder vid trafikolycka. Även 
riskutbildning ingår. Det är viktigt att du har 
en bra fysik, vilket krävs för utbildningen. 
 FMCKs kursutbud ligger samlat på fmck.
se,där kan du ta del av kursinnehåll och 
anmälningstider. Den första kursen du ska gå 
heter Grundkurs Mc och är på 14 dagar och 
därefter grundkurs Mc vinter på 7 dagar.  
 Du söker kurserna genom din lokala 
FMCK-kår, som du ska vara medlem i. Du får 
genom dem hjälp med ditt kursupplägg och 
ansökan till respektive kurs med mera.  

Hv-intro är sista steget 
Hv-Intro är sista steget innan du skriver på ett frivilligavtal och placeras i din befattning. Den 
genomförs lokalt med ditt förband. Kursen håller på i tre dagar och innehåller bland annat: 
Försvarsinformation, vapenhantering och inskjutning Pistol 88, sjukvårdsutbildning och 
täthetsprov skyddsmask. 
 
Anmälan 
Är du intresserad av att bli mc-ordonnans gör du en intresseanmälan. Välj först 
”Hemvärnssoldat/specialist” som intresseområde och sedan specificera att det är MC-
ordonnans du är intresserad av i rutan döpt ”Önskemål om inriktning/placering”.

Mer information hittar du på:  
www.hemvarnet.se
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FMCKs preliminära 
tävlingar 2021

FMCK Malmö 
Pansartrofén 13 juni
Revingefältet

Stångebroslaget
9 – 11 juli

FMCK Strängnäs 
24 timmars  
Gripendygnet  
7 – 8 augusti  
Hålbyspåret

Ränneslättsloppet   
17 – 19 september

Gotland Grand National 2021   
29 – 30 oktober

Fota koden med  
din mobilkamera!

PRELIMIÄRA TÄVLINGAR pga rådande pandemi (covid-19)

Svensk Enduroklassiker 2021

Det går självklart att delta på enbart en eller två av dessa tävlingar men för att få tillgodoräkna 
sig en Svensk Enduroklassiker är det vissa kriterier som ska följas. Mer information och 
anmälan till loppen finns på: svenskenduroklassiker.se

tam.svemo.se

svenskenduroklassiker.se

Anmälan och 
mer info:  

tam.svemo.se
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En motorcykelutställning i världsklass
I det vackra Stenstallet på Tidö Slott utanför Västerås hittar du ett motorcykelmuseum i världsklass 
– MC Collections fantastiska samling av motorcyklar. Från 1900-talets början fram till idag. Flera av 
de utställda motorcyklarna kopplas till mc-personligheter och deras historier. Ett rikt bildmaterial 
berättar om tävlingsförare, konstruktörer och vanliga knuttar. Inför varje säsong görs förändringar i 
utställningen, det tillkommer mc medan andra lämnar plats åt det nya. I år satsar vi på en Triumph-
utställning där Edward Turner och arvet efter honom belyses. 
 
Säsongen 2021 öppnar den 10 april. Det finns alltid möjlighet att boka specialvisningar året om via 
tel. 0700-039373. Mer info om utställningen m.m. hittar du här: mc-collection.com

Välkommen till 
MC Collection och Tidö Slott

UNIFORM PÅ JOBBET-DAGEN

Skärpta 
avgaskrav för 
motorcyklar
 
Den 1 januari 2021 skärptes EU-kraven för 
avgasutsläpp för motorcyklar och mopeder. Så 
från och med årsskiftet ska en ny motorcykel 
eller moped uppfylla nya Euro-5-nivån. Det 
innebär att motorcyklar med lägre utsläppsklass 
inte får registreras eller tas i bruk för vägtrafik 
efter årsskiftet. Samtidigt inför EU lättnader på 
grund av pandemin som berör registrering av 
vissa slutserier.   
Källa: Transportstyrelsen

Den här dagen äger i normala 
fall rum den 29 maj varje år. 
Med anledning av covid-19 
var 2020 års uniform på 
jobbet-dagen flyttad till den 
4 december. Det är en dag 
där du, om arbetsgivaren 
tillåter, har möjlighet att på 
flera sätt visa upp vad och 
vilka Hemvärnet är. Iklädd 
uniform på jobbet väcker 
frågor och intresse för 
frivilligorganisationerna, som 
också är syftet – och det är ju 
riktigt bra!

Två killar i FMCK som delat med sig av sin  
uniform på jobbet-dag från 2020 till Journalen är:

Anders Rosenlind
Till vardags är jag projektledare på ett 
entreprenadföretag inom ventilation verksamma 
inom Stor-Stockholm. Jag tjänstgör på 292:a 
insatskompaniet i rollen som grp C för MC-
ordonnanserna. Därutöver är jag Kårchef för 
FMCK Roslagen – Södertörn.

Jörgen Frithz
Jag jobbar som Studievägledare på Vibackeskolan 
(grundskola) Alnö. På grund av pandemin har jag 
inte hunnit påbörja min tjänstgöring än men är 
planerad att vara med i Batstaben 16 bataljonen 
vid Västernorrlands hemvärnsbataljon. Jag är en 
glad och nyvald ledamot i FMCK Sundsvall.
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Vi kommer, såsom vi hade förra året på grund 
av rådande pandemi, ha en digital riksstämma 
även i år – av samma anledning. Mer informa-
tion finns att läsa här i Ledaren på sid 2.  
 
Efter stämman kommer vi att presentera den 
nya riksstyrelsen på webben under Kontakter, i 
kommande FMCK Journalen och du kommer 
även att hitta protokollet från stämman inlog-
gad på fmck.se, under Medlemsinloggning > 
Filer.

Info om 

FMCKs  
Riksstämma 
2021

– av Lennart Rönnholm

Benskydd som halkar ner
Beroende på vilka benskydd man har fått ut så 
kan de sitta olika bra på kroppen. Jag har ett par 
som jag fick ut för många år sedan som inte är 
gröna. 

Jag har upplevt att de gärna halkar ner så att knäet 
är oskyddat. Speciellt på höger ben om motorcykeln 
är tjurig att starta. För att råda bot på detta finns 
det ett enkelt knep. Jag brukar alltid köra med 
långkalsingar under mc-brallorna. I mitt tycke är det 
bäst vad gäller temperatur men det gör också att 
man inte får skavsår av benskydden lika lätt. Men 
man kan även använda dem som hjälp att säkra 
benskydden.
 Sätt på benskyddet utanpå långkalsingarna. 
Därefter drar man långkalsingen över benskyddet.
 När det är gjort drar man upp strumpan utanpå. 
Nu sitter de uppe även om remmar, kardborre eller 
motsvarande, vad man nu har, inte är i toppskick.

Tipsa mig!
Det är här det brukar komma lite små tips i varje nummer av FMCK Journalen. Är du 
gammal i gården kan du säkert redan sånt som tas upp här. Men det händer att jag stöter 
på folk på 258:an som missat knepen. Därför brukar jag dela med mig av dem här. 
Har du nåt bra knep? 
Skicka in det på en gång. Alla bidrag är värdefulla Har du tur hamnar du på ”smarta-knep-
toppen”. Ju bättre tips desto mer poäng. 
Mejla till mig på:  
lennart.ronnholm@fmck.se  
Knepen ska i första hand vara kopplade till 258:an eller mc-ordonnanstjänsten.
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Ravefest mitt ute i skogen där jag hade planerat en 
kontroll för en mc övning. Övningen sträckte sig från 
en fredagskväll till söndag lunch. Det gjorde ravefes-
ten också. Eldstäder, neonsvampar och blinkande ljus 
överallt skogen samt folk vid små eldstäder. Allt detta på 
en plats för flygvapnet, fd Kjula basen, vid en (då) hemlig 
ledningscentral.

Men låt oss ta detta från början. Detta utspelade sig för många år sedan 
och torde väl vara preskriberat nu. Jag som tjänstegrensansvarig för 
FMCK hade dragit ihop alla mc-ord på bataljonen för att vi skulle ha en 
egen övning där vi bara övade specifikt mc.

Det började med att jag hämtade en militär registrerad personbil hos TPC 
(Transportcentralen) på dåvarande P10 vid fredag lunch. Allt var förberett 
så det var bara att lasta in all utrustning och verktyg för att börja sätta ut 
kontrollerna och förbereda momenten som skulle vara vid olika stationer. 
Eftermiddagen rullade på och det flöt på bra. Det började att mörkna 
och jag hade bara en sista kontroll som jag skulle sätta ut. Då hände det 
som inte får hända, bilen från TPC börjar föra oväsen och låta som en bil 
inte skall göra. Ett dunk-dunk-dunk hela tiden rytmiskt. Stannade och 
lyssnade, ljudet fortsatte. Stängde av motorn, ljudet fortsatte. Till slut så 
gick jag ur bilen och hörde fortfarande ljudet men det verkar komma i 
riktning ifrån Kjula IF:s sportstuga (orienteringsklubb i närheten). Nåja 
det är väl någon fest som klubben har i stugan. Sätter mig i bilen och åker 
vidare mot kontrollen.

Ca 200 meter före kontrollen, på en liten smal skogsväg med grässträng i 
mitten, kommer jag inte längre fram. Det är fullt, med betoning på fullt, 
av folk som går, står och ligger på vägen. Samt ett antal mindre eldstäder 
på vägen. Klädsel och drog/nykterhetsgrad var lite ”annorlunda”, minst 
sagt. Kan väl säga att det uppstod en viss förvåning när jag kliver ur 
militärbilen med full uniform. Går längre framåt vägen där jag tänkte 
sätta kontrollen. Och på den platsen är det även en ingång till ett bergrum/
ledningscentral för flygbasen. När jag kommer fram till platsen så har jag 
tydligen kommit fram till ”dansbanan” och där lyste det en massa olika 
neonskyltar och figurer samt blinkande från stroboskoplampor som var 
upphängda i träden. Och som lax på löken en pumpande musik på hur 
många decibel som helst.

När jag står där så kommer det fram en kille i ca 30 års åldern och bedyrar 
att,
 – ”Vi har inte tagit ström från er den här gången. Vi har egna elverk 
med”
 Då var det lite svårt att behålla tjänsteminen och inte börja skratta.
 Det visade sig senare att de hade haft ett party tidigare på samma 
plats och då hade tagit ström från stolpar som fanns uppsatta runt om på 
området inom flygbasen.
 Att ha någon kontroll där var helt uteslutet så det blev att prioritera 
om övningen. Men innan jag åkte därifrån så ringde jag till vakthavande 
på P 10 och förklarade läget. En djup suck hördes i andra änden av tele-
fonen. Men när jag förklarade vilka vi var och vad vi skulle ha för övning 
och inom vilket område vi skulle öva i så blev det betydligt muntrare ton-
gångar. Så det slutade med att jag lade in i övningen att någon mc-ord då 
och då skulle åka dit och titta på dörrar och anordningar så det inte skedde 
något inbrott eller förstörelse.

Mc-övning och Ravefest

Övningen flöt på och jag åkte väl dit någon gång ibland jag med. Ihärdiga 
kan man säga att deltagarna var. Dans hela tiden. Men det kanske berodde 
på att de åt bananer och drack energidryck!

På natten, ca 01.00, när jag var på ett moment med en smal grusväg, med 
återigen grästräng i mitten, och träd o buskar hängandes över vägbanan.  
Då möter jag en bil med 5 ungdomar i. Det är helt omöjligt att mötas på 
den smala vägen. Jag kliver ur min militärbil med uniformen snyggt och 
prydligt anordnad. Går fram till bilen och med myndig stämma hälsar 
gokväll. Frågar lite nyfiket vad de gör ute så här dags och just på den här 
vägen. Får till svar från chauffören:
 – ”Nä, vi är bara ute och nöjesåker lite grann”
 Då var det svårt att hålla en tjänstemin utan att börja gapskratta.

Efter lite diskuterande så frågade jag om de skulle till ravepartyt och ja, jo, 
så var det nog. Och de hade nog kört lite fel också.
Så efter lite förklarande så fick de rätt väg till festen.
 Men även Polisen var intresserad av festen. När jag åker från ett 
moment på lördagen så blir jag stoppad, mitt ute i skogen, i närheten av 
festen, av en Polis som vinkar in mig på en parkeringsficka där det står 
ytterligare polisbilar, både målade och civila. När de ser vem jag är i mina 
militära kläder och förklarar typ av övning jag ansvarar för, då börjar de 
fråga om jag hade märkt av ravefesten.
 Det kan man lugnt säga! De skall tydligen spana/infiltrera festen så 
de hade letat rätt på den yngsta konstapeln de kunde hitta i distriktet och 
satt på han kläder som skulle smälta in bland de övriga deltagarna. Samt 
försett han med en polisväst under dessa kläder. Då var det svårt att hålla 
en tjänstemin utan att börja gapskratta, igen. Jag pekade ut på kartan var 
festen och ”dansgolvet” fanns. Vad som sen hände det vet jag inget om, 
förutom det som jag läste i lokaltidningen dagarna efter att man hade 
hittat en del narkotika.

En sista sak bara innan ni slutar läsa. En ordonnans hittade på söndag 
morgon en deltagare från Ravepartyt på en grusväg vandrandes mot Es-
kilstuna. Barfota, trasiga kläder, skitig och luktandes en konstig ”parfym” 
som med en utpräglad ”Lidingödialekt” frågade,
 – ”Närmaste vägen till tågstationen”
 Ordonnansen pekade och sa att dit skall du gå. Det som inte nämndes 
är att från den platsen till tågstationen var det ca 1,7 mil!

En annorlunda övning men så här i efterhand ett förbaskat kul minne.
Så ha med det när ni är övningsledare i era riskanalyser, risk för raveparty.

Thomas Stolt
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Inte illa att vara på pallen. 
Tvåan och trean får juryns och 
redaktionens applåder och 
såklart ett stort mått av ära och 
berömmelse.

2:a Flygande 258a  
Foto: Lasse Nilsson) 

3:a Villingsberg 
Foto: Carola Östlund) 

1:a Lelle i snön  
(Foto: Oscar Ekelund)  

Förutom ära och berömmelse inom 
hela FMCK Sverige får fotografen 
ett antal trisslotter som pris för sin 
vinnande bild.

Fortsättning på nästa sida
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Foto Carola Östlund

Övriga inskickade bidrag  
hopade alla ihop sig till en  

varsin finfin 4e plats!  
 

Kom ihåg under året att ta både 
stående och liggande bilder, både 

till kommande bildtävlingar och till 
inskickade reportage. 

Skickas till: journalen@fmck.se

Foto Carl Lindmark
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Foto Oscar Eklund

Foto Tomas Svensson



POSTTIDNING B 
PORTO BETALT

FMCK, Box 214, 541 25 Skövde

Är du vår blivande 
CMR instruktör? 
 
Under 2021 kommer vi starta utbildningen 
av CMR (Civil Mc Resurs), som kommer att ge 
dig som blir instruktör en hel del extra – och 
mer – både som MC-förare och utbildare. Missa 
därför inte att kolla in det här lite extra!

Till utbildningen av CMR söker vi nu fem personer 
som ska leda utbildningen av våra blivande CMR. CMR/
Instruktörskursen kommer genomföras i Skövde under 
två tillfällen i slutet på maj och i mitten på juni från 
torsdag eftermiddag till söndag eftermiddag under 
ledning av några av våra erfarna och duktiga instruktörer 
inom FMCK. 
 
Efter genomgången och godkänd utbildning förordnas du 
till CMR-instruktör. 
 
CMR är en resurs som länsstyrelser, kommuner, regioner 
och myndigheter kan använda för att förstärka sin 
organisation vid olika former av kriser i samhället. Det 
kan gälla att hjälpa till med transporter, trafikstyrning, 
rondering, rekognosering osv. Alla tillfällen då en 
motorcykel kan vara det enda och/eller det bästa sättet 
att genomföra ett uppdrag. 
 
Initialt kommer under hösten 2021 de färdigutbildade 
CMR instruktörerna att genomföra två kurstillfällen för 
blivande CMR med vardera 10 elever. Blir intresset stort 
kommer antalet kurser att utökas.
• CMR är en del av satsningen på det civila försvaret
• En CMR kan ingå i MTE (Motor och Transportenhet)
• En CMR kan bli krigsplacerad
 
Vi har några krav på dig:
• Du ska ha genomfört GKMC
• Du skall vara en erfaren och aktiv MC-förare
• Du ska ha god pedagogisk förmåga
• Du får gärna ha en civil kompetens inom sjukvård  
 eller räddningstjänst

Men viktigast av allt:
Du ska känna ett starkt intresse och engagemang för civil 
samverkan. Känner du att detta uppdrag är något för dig 
så skicka skyndsamt ett mejl med lite info om dig själv 
och eventuella frågor till: 

patrik.montgomery@fmck.se 
Patrik Montgomery 
FMCK riks styrelseledamot Ao 9


