
”Som motorcykelordonnanS i FörSvarS-
makten behåller du lugnet även i 

StreSSade och preSSande Situationer. 

du är Stark, SjälvStändig och mycket 
målinriktad.  med din motorcykel 

kommer du alltid Fram!”

Fmck helSingborg
Frivilliga motorcykelkåren i Helsingborg är en del av  FMCK Riksförbund. 
Vi förser 48:e Hemvärnsbataljonen med MC-ordonnanser. Vi har våra loka-
ler på Berga i Helsingborg och tränar terrängkörning och pistolskjutning på 
Önnarps skjutfält.

FMCK Riksförbund är paraplyorganisation för 39 lokala kårer och cirka 5000 
medlemmar. Vårt uppdrag från Försvarsmakten är att rekrytera och utbilda 
mc-ordonnanser för totalförsvaret behov.

hemvärnet
Hemvärnet finns över hela landet och omfattar över 22 000 frivilligt anslutna 
personer. FMCK erbjuder flera olika inriktade centrala kurser per år, både 
sommar och vinter.

Här kan du läsa mer om FMCK och även anmäla ditt intresse:
fmck.se

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till Hemvärnet:
hemvarnet.se

Så här blir du medlem i Fmck helSingborg 
Betala medlemsavgiften till FMCK Helsingborg på bankgiro 5712-9546. 
Skriv namn och personnummer samt att det gäller medlemsavgift. 
Medlemsavgift 250 kronor/år 
Ungdomar upp till 18 år 125 kronor/år
Kontakt kårchef: gunnarssonarne1@gmail.com
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om något händer FinnS alltid Fmck
FMCK, Frivilliga Motorcykelkåren, är en frivillig försvarsorganisation 
som utbildar motorcykelordonnanser. Huvuduppgiften är att rekrytera 
och utbilda MC-ordonnanser för totalförsvarets behov. 

Det som förenar FMCKs medlemmar är så klart motorintresset, men också 
viljan att vara en del av totalförsvaret och möta nya utmaningar i samhällets 
tjänst. Smidighet, snabbhet och förmåga att ta sig fram, oavsett väder, ter-
räng, årstid, väglag och tid på dygnet, gör MC-ordonnansen till en eftertrak-
tad resurs.

Som MC-ordonnans skriver du avtal med Hemvärnet och tjänstgör under 
4 eller 8 dagar på 1-2 övningar per år.  Du har rätt till ledighet från din 
arbetsgivare och får ersättning då du är på övning och får även en bonus om 
du genomför alla dina tjänstgöringsdagar. Självklart är du försäkrad.

mc-ordonnanSen kan
 Köra sin motorcykel, oavsett väglag och terräng i ALLA väder.
 Orientera efter karta i såväl ljus som mörker och oberoende av årstider.
 Transportera material som t.ex läkemedel, blod, verktyg och vapen.
 Förmedla meddelanden, såväl skriftligt som muntligt.
 Skjutsa personal på väg eller i lätt terräng, t.ex sjukvårdspersonal på väg
         till en olycksplats.
 Utföra enklare rekognoscering av t.ex framkomlighet och bärighet hos

vägar och broar.
 Delta i eftersök och skallgång genom att snabbt avpatrullera stigar samt

transportera material och personal. Mc-spår förstör inte möjligheten att
efteråt söka med hundpatrull.

Så blir du mc-ordonnanS
För att söka till mc-ordonnans i Hemvärnet krävs att du är svensk medborg-
are och har lägst A1-körkort. 

SpecialiStutbildning
Om du saknar tidigare militärutbildning börjar du den med 2 veckors Gu-F. 
Därefter genomför du din specialistutbildning via FMCK.

beFattningSutbildning är FörSta Steget
Grundkurs Mc,14 dagar
Du genomför en omfattande utbildning innan du krigsplaceras i Hemvärnet. 
Fokus ligger till en början på grundläggande körutbildning. Syftet är att suc-
cessivt öka svårighetsgraden så att kraven för militärt förarbevis för motor-
cykel uppnås. Sedan övergår utbildningsfokus på befattningen som mc-or-
donnans. Deltagarna får lära sig grunderna i orientering, terrängkörning och 
trafiktjänst. 

Grundkurs Mc vinter, 7 dagar
Under vinterkursen lär du dig inte bara att köra motorcykel med skidor du 
lär dig även att kunna hantera kyla och att meka med din motorcykel i snö. 

hv-intro 
Hv-Intro är sista steget innan du skriver på ett frivilligavtal och placeras  
din befattning. Kursen håller på i tre dagar och innehåller bland annat, för-
svarsinformation, vapenhantering och inskjutning Pistol 88 och sjukvårdsut-
bildning.

Du får ersättning under utbildningen samt fria resor, fri kost och logi. 




