
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOR FMCK-MALMO
VERKSAMHETSlRET 1991-01-01 I 1991-12-31

FMCK-Malmö's 32:a verksamhetsår är nu till ända. Styrelsen avger härmed följande
berät te l se över kårens arbete:

I styre l sen har i ngåt t f ö1j ande:

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

Ledamot Robert Nordh Suppl. Håkan Bertmyr
r+-; ledamot Arne Nielsen Suppl. Joachim Sjöman

ledamot Oscar Svensson

Revi sorer: Greger Hanevi k och Kent Persson.

Verkställande utskott: Kjell Lersson. Conny Nordh och Christer Fäldt.

Under året har styrelsen avhållet 4 protoko11förda möten, samt 2 möte för instruktör-
erna på Nygård.
Deltagande har skett i av Rs arrangerad kårchef skonf erens.

Medlemsantalet under året uppqick till 305. varav 40 flickor. Detta är en minsk-.
ning med 40 medlemmar mot -90 och 54 medlemmar mot -89. Nedgången i antalet
medlemmar beror på att myndigheten p.q.a. mindre ekonomiska resurser ej tillåter
någon GK:U/A med körkort, som dock tillfört kåren ca 50 nya medlemmar varje år samt
att det allmänna ekttvttetstntresset överhuvudtaget gått tillbaka med c.e 10 %. Värdet

-r>; har varit detsamma i de flesta Malmöföreningar.

Medlemsavgiften har varit 95:-.

Kåren är medlem i följande organisationer: SVEMO,Malmö Traflksäkerhetsförening
(MTn, Frivilligorganisationernas semerbetskommtttä i M-län (FOS-M), Malmö
Frivilligförsvarskommitte (MFK), Ungdomsföreningarnas Centralorganisation (UCO) och
Malmöidrottens Samarbetsorganisation (~1IS0). Kåren har varit representerad vid
föl jende organisationers möten: FOS-M, MFK,Hv-tinqat, och P 7/Fo l1:as
budgeteri ngs-/utbil dmngsmöten.

Vid årets riksstämma i Kiruna, tillika ledarskapsutbildning deltog: Conny Nordh,
Mikael Olsson, Anette Nielsen, Peter Melander, Kent Persson samt Kjell larsson (Rs'
representant). Vi d stämman erhöll vi Chef en Armens venort ngspri s i f orm av en sabel
för en fullgod insats på evtelstrontsn.

Planerade och spontana aktiviteter har ägt rum alla dagar på Nygård. Vi har haft öppet
måndag till fredag mellan kl. 18.30-22.00, lördagar och söndagar mellan kl. 08.00-
20.00.



Dagarnahar innehallit olika slags aktiviteter såsom: terrängkörning, mekning,
fllmkvällar, byggnadsarbete och fysisk träning. Under året har vi haft tillgång till
gymnastiklokal på torsdagar k1. 19.30-21.00.

Antalet verksamhetstimmar har under året uppgått till ca 24064 timmar.

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

Löpandeinte till medlemmarna har blivit mycket bra med anledning av FMCK-,Journalen,
organisationens rikstäckande medlemstidning som distribueras centralt en gång i
kvartalet. Medlemmarna får nu en heltäckande bild av vad som händer centralt, i den
egna kåren och i de övriga. Förutom dennamedlemstidning har två Jawa-Glapp och två
Gula Kalender plus intobrev från endurosektionen utsänts under året.

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

FMCKGK: 19 elever varav 3 flickor.
FMCKOK: 13 elever varav 3 flickor.
FMCKMVK:40 elever varav 9 flickor.

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

GK:U/A hade examen och avslutning den 27 maj.
Kursens bäste elev blev Nicklas Persson. Bästa flicka blev Kristina Wesseus.

Kent Persson, Stefan Adler och Joakim Sjöman har genomgått IKT-utbo i FMCK-RS
regi påTylöbäcklägert i Halmstad.

~ Avtalsgruppen.
Under året som gått har det varit mycket akt i viteter kri ng ordonnanserna. Lunds Hv-
krets tar rekordet i år. 90 timmar har dom varit med på olika övningar. Ysteds
ordonnanser har medverkat på två övni ngar.
Kåren har tillgodosett behovet från myndigheten så att behovet är mer än fyllt. Endel
Hv-krstser har från myndigheten äskat om fler mc-ordonnanser, men detta är ej klart
ännu.Dessutom har 2 ordonnanser medverkat i en specialstab som tv 4/ Frtv-evd. hade
till den stora övningen i våras då även Svedala-gruppen var i aktron.

2 flickor har gått AMI-utbildning i Revingehed.

Lunds Hv-krsts har erhållit ytterligare 2 ordonnanser till sin stab p.q.a.så starkt
intresse att de blivit ett riktigt järnteam i staben som inte missar någonövning eller
Hv-träff. Mycket trevlig samvaro är kännetecknande för dennakrets.

5 Jawor är utplacerade hos olika mc-ordonnansgruppchefer respektive ordonnanser.

Avtalshandläggare har under året varit Anette Nielsen, som också deltagit i kurser och
möten beträffande evtal.



Karen har ett A-ego avtal och ett B-ego avtal.

Kårmotorcyklar.
Kåren disponerar för närvarande 255:or samt 257:or. Standarden på motorcyklarna
har höjts och reservdelstillgången är god.Dombästa 257:orna har öronmärkts för
avtal spsrsonet en.

För att tillmötesqå myndighetens besiktningsman vid uppkörningar för lätt mc-kort
har karen 3 st 125cc:s vemene.

Kårstuga.
Karen disponerar Nygard där boningshuset är pa 250m, samt ekonomibyggnad innehål-
lande bl.e. verkstad och garage. Förbättringar har skett på Nygård.

Det har genomförts 3 speciella bygghelger för att hålla Nygård i gott skick. Under
senhösten har arbetet med nya omkl ädnt nqs-, dusch- och bastuutbyggnaden pagatt så
att det nu "endast" är innerarbetena som återstår.

Inste11at i onen av den nya ntteren 1äggning har i nte bli vit gj ord under 199 1 som
p1enarats p.q.e.att beställda i nste11ett onsdeta1j er inte 1everorets ännu.Dyli k f örssm ng
ej kontrollerbar da lägstapris skall betalas. Under tiden har istället filter-
an1äggningsrum iordni ngstä11ts.

Enduro-f Instruktörsutbi l dningsgrupDen.
1991 var gruppens femte verksamhetsår. Deursprungliga mål vi satte upp har nåtts;
omfattande träning, väl fungerande interna tävlingar, främst KM,duktiga funktionärer,
vi arrangerar en stor tävling per år och kåren är självförsörjande på duktiga
instruktörer.

veckoträntnqerne, med tskntk-. tempo- och mängdträning har bedrivits ca varannan
lördag under vår och höst. P 7/Fo 11s njugghet med träningstillfällen -91 har inför -92
ersatts av ett mera generöst synsätt. Desto viktigare som tillgången till robotfältet
vid Nygard minskat.

P 7:s Pensertrote. vår stora endurotävltnq, genomfördes för andra gångenmed ca 200
startande, ca 100 funktionärer och ett gott sportsligt och ekonomiskt resultat.
Gruppenvill här rikta ett stort tack till P 7/Fo 11 för allt stöd vid tävlingen och till
alla funktionärer för ett fint arbete.
I regementstidningen Södra Skåningarna fanns i septembernumret ett fylligt reportage
över Pansartrof s-tävl ingen.

Gruppenhar tagit i nit i ett v U11en skånsk enduroseri e "FMCKskåne", med deltagande av
fem kl ubber. Dennastartar 1992.

Tävllngsdeltagandet har varit mindre flitigt under året. RolandWihlborg blev åter igen
t vaa i DMför j unt orer -125cc. I DMe1it hade karen fl era förare runt 10:ep1ats. Vi kan
få ännubättre placeringar om fler satsar pa DM-tävlingarna. I klubbmästerskapet om
fem deltävlingar vann SuneHolm (som nästan abonnerat pa titeln). Skövde 12-timmars
nattenduro och Gotlands GrandNational fick -91 klara sig utan H1CK-Malmö-deltagare.



Instruktörsutblldnlng och särskild instruktörsträning har genomförts. Instruktörerna
har förbättrat sin personliga färdighet på mc och vidare fått övning genom att leda
olika träningsmoment. Kåren är självförsörjande på instruktörer.

Gruppen har observerat at t dess yngre förare vid mönstri ng i stor utsträckrn ng tages ut
Ull mc-ordonnanser. De är redan vid inryckningen så gott som fullt utbildade vad gäller
körtekni k och t tll viss del vad gäll er skötsel av motorcykel n. Saväl krtgsp Ieeereda mc-
ordonnanser som avtalsbundna frivilligordonnanser deltar i gruppens verksamhet och
vidmakthåller sin färdighet på motorcykel. Härigenom har gruppen även fullgjort en
viss grund- och repetitionsutbildning åt försvaret.

Övrigt.
Myndighetsrepresentant har under största delen av aret varit kn Ulf Lennerling.
Han ersattes under slutet av året av Jerker Andersson.

r>. 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-
talsbundna personalen, blir det genom CA's kursutbud och det uppkomna ekonomiska
kärva läget tyvärr svårare att ttlltöre kåren nya yngre medlemmar, vilket klart visat
sig i och med det vikande medlemsantalet.

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 möjlig.


