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ALLMÄNT
Styrelsen har under året regelbundet genomfört protokollförda möten samt haft enskilda arbetsmöten.
Ordinarie årsmöte hölls den 15 februari. Detta hölls för första gången digitalt beroende av
pandemirestriktioner på maximalt antal personer i samma lokal. Samtliga möten har avhandlats i MFFC:s
lokaler i Husie samt digitalt via tjänsten Microsoft Teams. Föreningen har likt verksamhetsåret 2020 inte
varit representerad vare sig på Regementets Dag (P7), motorträffarna i Löddeköpinge med anledning av att
Covid-19 satt stopp för dessa evenemang. Årets julbord ställdes tyvärr också in av samma anledning.
Rasmus Persson valde den 1/3 att lämna sin roll som kårchef av personliga skäl. Styrelsen valde i samråd
med revisorerna att inte tillkalla en extra kårstämma utan att konstituera om styrelsen i ett nytt
konstituerande möte enligt följande: Tobias Hansson tillförordnades som kårchef, Anders Larsson som vice
kårchef och Mats Palm som ledamot i det extra konstituerande mötet.
Medlemsantalet under året har uppgått till 474 varav ca 120 av dessa var barn/ungdomar under 18 år.
Medlemsavgiften har varit 400 kr för ordinarie och 200 kr för ungdom. Träningslicensen för endurokörning i
föreningen har varit på 1000 kr för vuxna och 100 kr för barn.
Kåren har under året varit del i följande organisationer: Riksidrottsförbundet, Frivilligorganisationernas
Samarbetskommitté i Skåne Län (FOS – Skåne), Malmöidrottens samarbetsorganisation (MISO), Svenska
Motorsportförbundet Svemo (f d Svenska Motorcykel och snöskoterförbundet), Malmö
frivilligförsvarscentrum MFFC samt planeringsarbetet inför Totalförsvarets dag 2022.
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AVTAL
FMCK Malmö har i uppgift gentemot Försvarsmakten att utbilda och tillhandhålla ett antal mc-ordonnanser
varje år och har under 2021 levererat i enlighet med dessa, och uppfyllnaden av avtalen fyller de mål som
är uppsatta. Under året har länsstyrelsen i Skåne haft samtal med FMCK både på lokal och central nivå om
möjligheterna att utbilda och krigsplacera CMR, civil mc-resurs hos dem till civilförsvaret.

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 Mcordonnans eller Mc-förare.

HÖF
Normala öppettider i hallen har varit onsdag mellan klockan 18:00 – 21:00 och varannan (varje sista
månaderna) 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 fram tills den 11 juli därefter
öppet med begräsningar. Viss verksamhet har bedrivits i form av tillsyn av kårens mc 258or som gradvis har
ökat under året. Deltagarantalet har begränsats efter restriktionerna som gällt i Sverige och så förening har
vi tillhandahållit både munskydd och desinfektionsmedel i lokalerna.

ENDURO & REVINGE
Allmänt
Vi har producerat ett mycket framgångsrikt enduroår 1. En god atmosfär bland medlemmar har
vidareutvecklat vår förening med ett påtagligt stärkt driv till stöd för allmän drift, träningar och tävlingar.
Resultaten av gemensamma breda insatser har burit frukt.
Pandemin har fortsatt påverka oss. Vi hanterade den utmanande och genomgripande pandemin med stor
eftertanke och stor omsorg om medlemmar och våra möjligheter att fortsätta driften på Revinge.
Tillsammans har vi tagit ett välinformerat ansvar och gjort ett bra jobb.
Medlemmar. Vi har berikats med många nya medlemmar. Det kan ses som ett gott betyg för hur vi
bedriver och utvecklar vår verksamhet. Vi har sett en nära strid ström av medlemsansökningar där vi
tvingats ställa de flesta i kö för att teckna träningslicens, se punkten Flera depåer. Vid medlemsårets slut 31
december var vi totalt 474 antal medlemmar, med 215 utfärdade träningslicenser för vuxna och 111 för
ungdomar.
Myndighetskontakter. Vår relation till Fortifikationsverket, P7 och Friv har fortsatt att utvecklats positivt
och dialogen är god.

1

https://fmckmalmo.se/2021/12/8331/
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Inbrott på Revinge. Natten 25-26 juli genomfördes ett organiserat tillslag mot vår depåutrustning på
Revinge. Vi förlorade åtskilliga värdefulla inventarier, bl a vår traktor. Traktorn återfanns senare av polisen
och är i vår ägo igen. Övrig materiel är fortfarande på vift.
Föreningsövergripande samarbete. Under en längre tid har vi haft dialog med FMCK Hässleholm kring hur
vi kan samverka och samarbeta för att bygga gemensam styrka och stärka vår sport i regionen. Nu har vi
tagit ett steg till med inriktning mot träningar, tävlingar och inte minst en gemensamsatsning på
ungdomsverksamheter.
Flera depåer. Vi har fortsatt med uppdelade depåer och med ett begränsat antal föranmälda tränande i
varje depå. Skälet är inte längre primärt pandemiproblematiken utan att vi bedömt att vi inte klarar
belastningen med alltför stor eller fri tillgång till våra exklusiva träningstillfällen. Begränsningarna kommer
successivt att luckras upp efterhand som vi bygger våra förmågor att förvalta vårt träningsområde.
Banområdet. Efter sommaruppehållet sjösatte vi en ny arbetsmodell2 för hur vi organiserar vårt underhåll
på Revinge och hur vi bygger och sköter banområdet. I korthet innebär det att vi delat in vårt
träningsområde i ett stort antal mindre zoner som ger möjlighet för enskilda medlemmar att ta värdskap
över en (eller flera) zoner med fullt mandat att lägga spår och drifta zonen. Arbetsmodellen har etablerats
och visat sig vara en framgångsrik väg mot bättre gemensamt engagemang och produktivt banarbete.

Träningar
Öppna träningsläger. Fyra träningsläger arrangerades under året3. Tre inriktade på bredd och motionärer,
och ett läger med fokus på ungdomar. Lägren har arrangerats och letts av FMCK Malmö:s elitsatsande
medlemmar och i ett nära samarbete med FMCK Hässleholm.
USM-gruppen. Ett antal allsidiga träningar har organiserats i samarbete med FMCK Hässleholm till stöd för
våra respektive tävlande ungdomars inriktning: bland annat mc, MTB och allmän fysträning.
Knatte-nybörjargruppen. Flera enklare träningar har arrangerats för de yngsta i samverkan med deras
respektive vårdnadshavare med inriktning på kunskap om sporten och grundläggande färdigheter. För
denna grupp arrangerade vi på våren också Guldhjälmsutbildning där 15 knattar fick sina licenser som
enduroåkare.
Öppna träningar. I samband med våra ordinarie träningstillfällen har vi erbjudit korta träningspass.
Träningarna har haft ett enkelt format, arrangerats delvis spontant av medlemmar och inriktats på teknik.
Två av passen har letts av våra elitsatsande ungdomar.

Tävlingar
Pandemin fortsatte att begränsa våra ambitioner och förutsättningar att planera för ett omfattande
tävlingsår.

2
3

https://fmckmalmo.se/karen/revinge/omrades-och-zonindelning/
https://fmckmalmo.se/karen/revinge/traningslager/
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USM. Vi samlade våra styrkor för att tillsammans med FMCK Hässleholm ändå göra ett avtryck i
tävlingskalendern. Resultatet blev att vi rundande av vårsäsongen med ett framgångsrikt USM 12 juni, en
tävling som gav alla våra satsande ungdomar ett tillfälle att prestera på hemmaplan. Senast vi hade en
tävling med SM-status på Revinge var 2007. I samband med detta arrangerade vi också en
Guldhjälmstävling där ett 25-tal knattar fick köra en del av USM-banan, mycket uppskattat.
Pansartrofén får nytt liv. Förberedelserna för USM motiverade oss att utnyttja helgen för ytterligare ett
tävlingstillfälle och därmed återuppta den genuina Revingetraditionen Pansartrofén 13 juni. En mycket
lyckad och betydelsefull tävlingshelg.
Ett framgångsrikt tävlingsår. Flera av våra elitsatsande medlemmar har på ett givande och respektfullt sätt
representerat FMCK Malmö som ungdomar på USM och som juniorer på JSM. Franz Löfquist placerade sig i
år igen på pallen i SM2, och som 3:a i EM:s sista deltävling.

Evenemang
Evenemang4. För att stimulera medlemmar till ökat tävlingsintresse och för att skapa ökat utbyte mellan
Skåneklubbar påbörjade vi en organiserad träningsform med tidtagning, med tre aktiviteter under hösten.
Konceptet byggde på ett enkelt format med begränsade krav på förberedelsearbete. Aktivteterna var
mycket uppskattade och bekräftar ambitionen att vidareutveckla konceptet vidare och i nära samarbete
med andra Skånska föreningar.

Styrelsen
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https://fmckmalmo.se/tavling/klubbevenemang/

