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Information om FMCKs verksamhet
- FMCK grundades 1929

- FMCK är en frivillig försvarsorganisation sedan 1938

- FMCK är en av de frivilliga försvarsorganisationerna som är godkänd av regeringen

- FMCK är en fristående suverän organisation

- FMCK är som organisation inte en del av försvaret

- FMCK bedriver kurser utanför Stockholm sedan 1940

- FMCK blev riksförbund med kårer i landet 1972

- FMCK har kårer ute i landet sedan 1952 (37st. 2021)

- FMCK har cirka 4 000 medlemmar och ett antal av dem har tecknat avtal för 
tjänstgöring i totalförsvaret

- FMCK är en organisation som har ett försvarsintresse och ett specialkunnande, 
vilket vi ställer till totalförsvarets förfogande

- FMCK får uppdrag att rekrytera och utbilda mc-ordonnanser för krigsplacering i 
förband/enheter inom totalförsvaret

- FMCK ska även bedriva försvarsupplysning

- För att lösa dessa uppdrag får FMCK ersättning från Försvarsmakten

- FMCK ska kunna ställa medlemmar till samhällets förfogande vid katastrofer

- För att aktivera medlemmarna mellan kurser och övningar bedriver FMCK 
omfattande föreningsverksamhet, som till exempel enduro, cross, trail, touring och 
mc träffar

- Vi får stöd av Försvarsmakten även för föreningsverksamheten

- FMCK bedriver även trafiksäkerhetsarbete

- FMCK är medlemsorganisation i NTF

- FMCK bedriver tävlingsverksamhet
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FMCKs värdegrund

Handlande

Öppenhet — vi är kompetenta och uppriktiga lagspelare

Vi är kompetenta lagspelare som hjälper varandra till framgång, ibland under ytterst svåra 
förhållanden. För att kunna möta nya uppgifter och situationer tar vi hand om 
erfarenheter, utvecklas och tränas ständigt. Vi är en inkluderande organisation där vi 
behandlar varandra med ömsesidig respekt, uppriktighet och ser varandras olikheter som 
en styrka.

Resultat — vi är handlingskraftiga och löser våra uppgifter

Med handlingskraft agerar vi för att lösa våra uppgifter när det krävs och med det vi har. 
Med våra arbetsmetoder och vår omdömesförmåga som utgår från vår värdegrund och 
yrkesexpertis, kan vi handla efter unika förhållanden. Vi övar för att öka vår skicklighet, 
skapa självförtroende och mod att agera när det krävs.

Ansvar — vi är pålitliga och omtänksamma

Vi är trogna och pålitliga både mot uppdraget och omgivningen. Vi tar ansvar genom att 
vara engagerande och kompetenta, vägledda av vår värdegrund och instruktioner. Vi är 
öppna och tydliga i vårt sätt att kommunicera. Vi bryr oss om oss själva och varandra samt 
agerar med ett högt säkerhetstänkande.

Agerar när det krävs
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Vilka krav ställs och vad innebär det 
att vara CMR

 Eftersom du har denna information i din hand så har du tagit det första steget 
genom att ta kontakt med den FMCK-kår som finns i din närhet.

 För att söka som CMR krävs det att du har A-körkort och medlemskap i FMCK.
 CMR är en viktig del av kommunikations- och informationshämtnings-verksamhet. 

Det ställs stora krav på dig som mc-förare.
 Som CMR ska du behålla lugnet även i stressade och pressade situationer. Du ska 

vara uthållig och klara stora fysiska påfrestningar. Du ska vara stark, självständig 
och mycket målinriktad. Med motorcykel kommer du alltid fram.

 Din huvudsakliga uppgift som CMR är att rekognosera vägar samt transportera 
nyckelpersoner, materiel och information. Du ska kunna köra genom alla sorters 
terräng och i alla väder.

 Du måste alltid underhålla din fysiska styrka och uthållighet för att orka köra 
genom svår terräng och under lång tid. Motorcykelkörningen ställer höga krav på 
dig då många är beroende av att du kommer fram.

 Du bär som CMR mc-utrustning som är gjord av mycket tåligt material och ska alltid 
hålla din CMR-väska fullt utrustad med orienterings- och sjukvårdsmateriel. Du 
måste även vara beredd på att bära övrig materiel som behöver transporteras i 
ryggsäck, eftersom det inte alltid får plats på pakethållaren.

 CMR grundutbildas via Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK).
 Du genomför en omfattande utbildning innan du placeras som CMR. Fokus ligger till 

en början på grundläggande körutbildning. Syftet är att likrikta alla deltagare 
avseende kunskaper och förmåga. Svårighetsgraden ökas sedan succesivt så att 
kraven för CMR uppnås. 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.

 Vi övergår sedan till huvudsaklig utbildningsfokus på befattning som CMR. 
Deltagaren får lära sig grunderna i orientering, terrängkörning och trafiktjänst.
I slutet av kursen genomförs en utbildningskontroll i form av en tillämpad övning 
där man praktiserar det som lärts ut under kursen.

 Efter Grundkurs CMR kan eventuellt CMR Vinter genomföras.

5



Viktigt att veta när du ska söka till 
kurs CMR
Ansökan görs på blankett som finns på www.fmck.se under fliken Civil Verksamhet. 
Fyll i blanketten digitalt och skriv ut (om du har möjlighet) och ta med till ditt möte 
med utbildningsansvarig eller kårchef på närmaste FMCK-kår. Denne genomför ett 
samtal med dig för att utröna intresse, färdigheter i MC-körning, civil kompetens med 
mera. Detta görs oavsett om du är en befintlig eller blivande medlem.

Om kårföreträdaren bedömer att du som sökande är lämplig skrivs ansökan under av 
denne och som skickar blanketten, samt nedanstående bilagor till FMCK riks kansli, för 
kursupplägg och planering mot kurs.

Förutom ansökan, personuppgifter med mera ska bifogade filer skickas med:

 Tidigare genomförda kurser (som är relevanta för uppdraget)
 Körkortsbehörigheter (kopia på körkortet)
 Registerkontroll (sökande begär utdrag från belastningsregistret från Polismyndigheten 

innan kårsamtalet blankett finns)

SKRIV LÄSLIGT!

Ansökningstid

 Respektera sista anmälningsdag
 Vid för sent inkommen ansökan antas du i mån av plats

Faktorer som ska uppfyllas för antagning till kurs

 Sökande är Svenskmedborgare
 Sökande är mellan 18-60 år
 Sökande är fullt frisk
 Sökande behärskar svenska språket obehindrat i tal och skrift

Du kan inte gå kurs om

 Du är helt eller delvis förtidspensionär
 Du är helt eller delvis sjukskriven
 Du är gravid

Övrigt

 Ersättningar, försäkringar med mera, se bilaga
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Uppgifter som kan lösas av CMR
 Delta vid larmning, dels om andra larmsystem är utslagna eller för att komplettera 

dessa.

 I samband med larmning hämta nyckelpersoner.

 Skjutsa personer på väg eller i lätt terräng, exempelvis till en olycksplats.

 Transport av mindre materiel.

 Förmedla muntliga eller skriftliga meddelanden.

 Vara stoppost och trafikvarnare.

 Utföra enklare rekognoseringar av till exempel vägars framkomlighet.

 Vara vägvisare, fast på en plats vid vägomläggning eller längs väg, från mc.

 Delta i avpatrullering av till exempel släckt skogsbrand för att bevaka att det inte 

flammar upp igen.

 Delta vid skallgång med att avpatrullera stigar samt att transportera personal och 

materiel. MC-spår förstör inte möjligheten att efteråt söka med hund.
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Hur chef bör använda CMR
 CMR bör ingå i stab, kansli eller andra ledningsenheter.

 CMR är en möjlighet för chef att säkerställa ledning av underställda och ha kontakt 

med högre chefer, att kunna få materiel som batterier till Rakel, räddningsmateriel 

med mera till platser där det är svårigheter för övriga transportmedel att ta sig 

fram.

 CMR bör inte sitta overksam i staben eller kansliet, eller i huvudsak lösa andra 

uppgifter. Då man anländer till grupperingsplatsen bör cirka hälften av CMR genast 

ge sig ut för att “köra in transportvägar” och orientera sig i området.

 En CMR bör kunna det aktuella området utan och innan för att lätt kunna ta 

alternativa vägar vid vägavbrott samt för att kunna köra utan karta.

 CMR bör också vara känd av både underlydande och överordnande chefer och deras 

stabs/kanslipersonal, inte minst vakter.

 Vid inkörandet av vägar bör CMR köra två och två om något händer.

 Körningen kan kombineras med “skarpa” uppdrag, som det ges order om när CMR 

besöker andra staber eller ledningsplatser.

 CMR ingår normalt organisatoriskt i staben.

En förutseende chef säkerställer sin möjlighet att leda verksamheten genom att 
ha många alternativa ledningskanaler.

CMR bör vid uppdrag utrustas med karta.

CMR ersätter inget annat sambands- eller transportmedel, utan är ett 
komplement till allt det övriga.

CMR bör främst ingå i olika staber, kanslier, räddningscentraler och permanenta 
eller tillfälliga ledningsplatser inom hela samhället.

FMCK riks kansli, Kvarnvägen 3, 541 57 Skövde
vxl. 0500-48 82 60, fmck.kansli@fmck.se, www.fmck.se
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