
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FMCK-MALMÖ
VERKSAMHETSÅRET 1990-01 -O 1 I 1990-1 2- 31

FMCK-Malmö's31:a verksamhetsår är nu till ända.Styrelsen avger härmed följande
berättelse över kårens arbete:

I styrelsen har ingått följande:

Kårch. Kjell Larsson V. Kårch. Mikael Olsson
Kassör Christer Fäldt Utb.C. ConnyNordh
Sekr. Anette Nielsen

Ledamot Robert Nordh Suppl. HåkanBertmyr
Ledamot Arne Nielsen Suppl. Joachim Sjöman
Ledamot Oscar Svensson

r>.

Revisorer: Greger Hanevik och Kent Persson.

Verkställande utskott: Kjell Larsson, ConnyNordh och Christer Fäldt.

Under året har styrelsen avhållit 5 protokoutörda möten, samt 2 möte för instruktör-
erna på Nygård.
Deltagande har skett i av Rs arrangerad kårchefskonferens.

Medlemsantalet under året uppgick tt 11345, varav 40 fl tckor. Detta är en mtnsk-.
ning med 14medlemmar mot -89. Den lilla nedgångeni antalet medlemmar beror på
att våra kurser tidsmässigt senarelagts.
Medlemsavgiften har varit 85:-.

Kåren är medlem i följande organisationer: SVEMO,Malmö Trafiksäkerhetsförening
(MTF), Frivi 11igorganisationernas Samarbetskommitte i M-län (FaS-M), Malmö
Frivilligförsvarskommitte (MFK)och Ungdomsföreningarnas Centralorganisation (UCO).
Kåren har varit representerad vid följande organisationers möten: MTF,FaS-M, MFK,
Hv-tinget, och P 7/Fo l l.as budgeterings-/utbi ldningsmöten.

Vid årets riksstämma i Varberg, tillika ledarskapsutbildning (UGIU deltog:
ConnyNordh,Mikael Olsson, Robert Nordh, Anette Nielsen, Peter Melander, Kent
Persson, Stefan Adler, Oscar Svensson,Joakim Sjöman, samt Kjell Larsson (Rs'
representant). Vid stämman erhöll Robert Nordh förtjänstmedalj i guld, medan
Peter Melander erhöll förtjänstmedalj i silver.

Planerade aktiviteter har ägt rum måndag till fredag mellan kl. 1830-2200, lördagar
och söndagar mellan kl. 0800-2000. Dagarnahar innehållit olika slags aktiviteter
såsom: terrängkörning, mekning, filmkvällar, byggnadsarbete och fysisk träning. Under
året har vi haft ti llgång ti 11gymnastiklokal på torsdagar kl. 1900-2100.

Vid Roadracing-VM i Anderstorp hjälpte ett 20-tal medlemmar från kåren tillhopa med
Varbergs- och Borås-kåren till med vakthållningen.



Sedvanlig fiskeafton med eftersits och samkväm i Sallerupsdammen
genomfördes på försommaren.
Vid Hemvärnets 50-årsjubileum deltog vi med mc-ordonnanser
och utställning.

Löpande info till medlemmarna har som vanligt inte varit den bästa på grund av brist
på redaktörer. Dock har två .Jawa-Glapp och två Gula Kalender plus infobrev från
endurosektionen utsänts under året.

Enligt direktiv från CA har följande myndighetskurser genomförts i samarbete med
P7/Fo 11.

FMCK1:35 elever varav 8 flickor.
FMCK3: 18 elever varav 2 flickor.
FMCK5: 4 elever.
FMCK6: 4 elever varav 1 flicka.

Kurschef för kurserna har varit ConnyNordh, som med hjälp av kårens instruktörer
~ givit kursdeltagarna en god utbildning.

Grundkursen avslutades den 12 maj. Examensförrättare var kn Ulf Lennerling från
p 7/Fo 11. Representant från FMCKRsvar infochef Jan Westlund.
Kursens bäste elev blev Jacob Hammar. Bästa flicka blev Ann-Christine Risberg,
som mottog sitt pris i form av den bekanta Holmta-säcken

Avta 1sgruppen.
Under året som gått har det varit mycket aktiviteter kring ordonnanserna. Lunds Hv-
krets tar rekordet i år. 90 timmar har dom varit med på olika övningar. Dessutom
medverkade gruppen på Hemvärnets 50-årSdag i Lund.Aven Malmö-gruppen har
medverkat på Hemvärnets 50-årSdag i Malmö.Ystads ordonnanser har medverkat på två
övningar.
Kåren har tillgodosett behovet från myndigheten så att behovet är mer än fyllt. Endel
Hv-kretsar har från myndigheten äskat om fler mc-ordonnanser, men detta är ej klart
ännu.
Kåren har i egen regi genomfört orienteringskurser med terrängkörning och mekning för
nyrekryterade 47-åringar.
Avtalshandläggare har under året varit Anette Nielsen, som också deltagit i kurser och
möten beträffande avtal.
Kåren har ett A-ego avtal och ett B-ego avtal.

Kårmotorcyk 1ar.
Kåren disponerar för närvarande 255:or samt 257:or. Standarden på motorcyklarna
har höjts och reservdelstillgången är god.
Dombästa 257:orna har
öronmärkts för avtalspersonalen.

För att ti llmötesgå myndighetens besiktningsman vid uppkörningar för lätt mc-kort
har kåren 3 st 125cc:s Yamaha.



Kårstuga.
Kåren disponerar Nygård där boningshuset är på 250m, samt ekonomibyggnad innehål-
lande bl.a verkstad och garage. Förbättringar har skett på Nygård. Sålunda har stora
samkvämsrummet rått nytt golv och ny bokhylla inköpts.

Det har genomförts 3 spectella bygghelger för att hälla Nygård i gott skick. Under
senhösten har arbetet med nya omklädnings-, dusch- och bastuutbyggnaden pågått så
att det nu "endast" är innerarbetena som återstår.

Pågrund av vattenbrist har ny brunn borrats. Emellertid är vattnet så järnhaltigt att
filteranläggning har beställts. Installation är beräknad till februari -91.

Under våren kunde vi tack vare billigt lån av qrävmasktn bredda teknikbanan framför
Nygård.

Enduro/ Instr.gruppen.
1990 var gruppens fjärde verksamhetsår. Demål vi satte upp för fyra år sedan har
nåtts. Vi har omfattande träning, väl fungerande interna täv: inqar, främst KM,duktiga
- om ännu något orutinerade - funktionärer. Vi har efter några enklare tävlingar
nått fram till att arrangera en riktigt stor tävling.

För första gångenhar kåren arrangerat en större endurotävling, kallad P 1's Pansar-
trore C:a 100 funktionärer var igång. Antalet startande var runt 170 stycken.
Tävlingen fick fin kritik från såväl förare som domare. Endel små skönhetsfläckar
förekom, vi lka skall rättas ti 11inför 1991-års tävl ing. Gruppenvill här rikta ett
stort tack till P 7/Fo 11 för allt stöd vid tävlingen och alla funktionärerna för
ett fint arbete.

Veckoträningarna, med teknik-, tempo- och mängdträning har bedrivits varje lör-
dag under vinter och vår. Till hösten skar P 7/Fo 11 ner antalet träningstillfällen
på Revinge. Det har lett till att svartåkningen ökat. Regementet önskar att vi skall
motverka svartåkningen men tar samtidigt ifrån oss åktillfällen! Det motverkar syftet
och kommer troligen att leda till problem, mer för regementet än för oss.

?-..

Tävlingsdeltagandet har varit ganska flitigt under året. I DMför juniorer blev
RolandWihlborg 2:a, och Johan Larsson 16:e. I DMelit blev Peter Blomgren 5:21
och Lars Holm 9:21. Alla utmärkta resultat. Här kan kåren nå ännu bättre placeringar
om fler satsar på rätt klass i DM-tävlingarna. Klubbmästerskapet om fem deltävlingar
vanns av 1"1ikaelEneskär. Kåren deltog med ett lag vid Skövde 12-timmars nattenduro.
Placering 30. 15 förare deltog i Gotlands GrandNational. Vi vann för tredje året i rad
den årliga FMCK-Skånetävlingen.

En funktionärskurs "Steq 1" har qenomförts.~ ~

Instruktörsutbildninq och särskild instruktörsträning har genomförts. Instruktörerna
har förbättrat sin personltqa färdighet på mc och vidare fått övning genomatt leda
olika träningsmoment. Kåren är självförsörjande på instruktörer.



Gruppenhar observerat att dess yngre förare vid mönstring i stor utsträckning tages
ut till mc-ordonnanser. Deär redan vid inryckning så gott som fullt utbildade vad
gäller körteknik och till viss del vad gäller skötsel av motorcykeln. Härigenom
har gruppen även fullgjort en viss grundutbildning åt försvaret.

Övrigt.
Myndighetsrepresentant har varit kn Ulf lennerling.

Under året har vi deltagit i ett projekt med samhällstjänst. Vi
har haft en yngre kille som gjort 40-tfmmars (5 tim/vecka) samhällstjänst på
Nygård i stället för 1månads fängelse.

Uppvaktningar har skett, och vi har deltagit i allahanda möten där
vi förväntats närvara.

Slutord.
på grund av nya utbildningsplaner, som mera inriktar sig på vidareutbildning av av-

r>. talsbundna personalen, blir det genomCA's kursutbud tyvärr svårare att tillföra kåren
nya yngre medlemmar.
Dådet allmänna kärva ekonomiska läget även innebär minskat bistånd från
myndigheten, kommer vi även att drabbas av större driftskostnader. T.ex. elförbruk-
ningen för Nygård kommer att bli en tung post.

Organisationer och myndigheter som under året har hjälpt och stöttat FMCK-Malmö,
vill styrelsen härmed ge ett stort och innerligt tack. Vi tackar även alla medlem-
mar som med stora arbetsinsatser i det "tysta" gjort verksamheten möj 1ig.


