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Verksamhetsberättelse 2020  
Avseende verksamhetsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020  

I STYRELSEN HAR INGÅTT 

 
 

 

 

 

 

 

Revisorer: Rolf Björkdahl och Christopher Elg  

Revisorssuppleant: Morris Packer 

Valberedning: Rolf Björkdahl (sammankallande), Lars Nyberg, Martin Persson och Lars-Göran Forsberg. 

ALLMÄNT  
Styrelsen har under året regelbundet genomfört protokollförda möten. Ordinarie årsmöte hölls den 12 

februari. Samtliga möten har avhandlats på Husie, MFFC och på den digitala tjänsten Microsoft Teams. Till 

skillnad från tidigare år har föreningen under verksamhetsåret 2020 inte varit representerad vare sig på 

Regementets Dag (P7), motorträffarna i Löddeköpinge eller vid luciakortegen i Malmö med anledning av att 

Covid-19 satt stopp för dessa evenemang.  

Medlemsantalet under året har uppgått till 435 varav drygt 100 av dessa var ungdomar upp till 15 år. 

Medlemsavgiften har varit 300 kr för ordinarie och 80 kr för ungdom. Träningslicensen för endurokörning i 

föreningen har varit på 1000 kr.  

Kåren har under året varit del i följande organisationer: Riksidrottsförbundet, Frivilligorganisationernas 

Samarbetskommitté i Skåne Län (FOS – Skåne), Malmöidrottens samarbetsorganisation (MISO), Svenska 

Motorcykel och snöskoterförbundet SVEMO, Malmö frivilligförsvarscentrum MFFC. 

AVTAL 

FMCK Malmö har i uppgift gentemot Försvarsmakten att utbilda och tillhandhålla ett antal mc-ordonnanser 

varje år och har under 2020 levererat i enlighet med dessa. 
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ORDONNANS  

Andelen ordonnanser som föreningen har registrerade är fortsatt hög och nyrekryteringen av ordonnanser 

har det arbetats aktivt med under året trots restriktioner och extra högt säkerhetstänk grundat i skydd mot 

vidare smittspridning. Totalt har drygt en handfull personer genomgått grundutbildningen till att bli Mc-

ordonnans eller Mc-förare. 

HÖF  

Normala öppettider i hallen och för träningsslingan har varit tisdagar mellan klockan 18:00 – 21:00 och 

varannan söndag mellan klockan 10:00 – 16:00 men under året har öppningarna varit begränsade och till 

viss del helt uteslutna med anledning av pandemin. Mc-spåret har varit stängt med anledning av rådande 

restriktioner och arbetsgruppen för den gröna sidans gemensamma övervägande. Viss verksamhet har 

bedrivits i form av tillsyn av kårens mc 258or. Deltagarantalet har begränsats allt eftersom restriktionerna i 

Sverige förändrats och så förening har vi tillhandahållit både munskydd och desinfektionsmedel. 

REVINGE 

Enduroverksamheten har stabiliserats och åtgärderna som gjordes förra året för att minska vår belastning 

på Revingehed samt öka medlemmarnas deltagande har gett resultat. Vi har nu 215 utfärdade 

träningslicenser för vuxna och 110 ungdomar. Engagemanget från medlemmarna har ökat och 

underhållsarbetet på vår bana har förbättrats. 

Covid-19 utbrottet har fått till följd att träningsaktiviteterna fått delas upp i grupper om max 50 deltagare 

men med Revinges markområden har detta gått att genomföra utan att det påverkat alla medlemmars och 

gästtränandes möjligheter att delta. 

Vår relation till Fortifikationsverket, P7 och Friv har fortsatt att utvecklats positivt och dialogen är god. Vi 

ser dock att personalomsättningen är hög hos myndigheterna och varje byte av kontaktpersoner på 

myndigheternas sida ger en del uppstartsutmaningar  

TRÄNINGSLÄGER 

Två mycket uppskattade läger med ett stort antal deltagare arrangerades under ledning av Franz och Emil 

Löfquist, Marcus Torkelsson, Sebastian Adielsson och Emil Carell som tränare.   

Utöver det har USM-gruppen genomfört flera organiserade träningar, både MC- såväl som fysträningar, 

med sikte på tävlande. Denna träningsgrupp utförs nu som ett samarbete med kåren i Hässleholm.  

Knatte-och nybörjargruppen har vuxit och organiserade träningar har hållits under både vår- och 

höstperioderna. Under vår/sommar genomfördes återigen en Guldhjälmsutbildning, denna gång med 3 

deltagare. 
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TÄVLINGAR 
Trots en komprimerad tävlingssäsong som drog igång först under sommaren har tävlandet varit intensivt. 

Vi har den stora glädjen att kunna representera vår förening på elitnivå och Franz Löfquist nådde 

framträdande placering i Enduro-SM där han tog en bronsmedalj i klassen SM1, den första skånska SM-

medaljen i enduro sedan 1953. 

Vår ungdomsgrupp växer med stark representation på USM-nivå med flera deltagande ungdomar som kör 

för FMCK Malmö. 

Vi arrangerade vår deltävling i Sydendurocupen 6 september med 100-talet förare och god uppslutning från 

klubbens medlemmar på funktionärssidan. I samband med ovan tävlingar arrangerar vi Guldhjälmstävlingar 

och denna gång hade vi 16 deltagare i denna klass, klubbens satsning mot nästa generation börjar ge 

utdelning. Revingekåsan som var planerad till 12 december fick tyvärr ställas in pga rådande Covid-19 

situation med tävlingsförbud. 

 

STYRELSEN 
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