
  



FMCK Uppsala 

Frivilliga motorcykelkårens 

viktigaste uppgift, som 

frivillig försvarsorganisation, 

är att utbilda motorcykel-

ordonnanser, främst till de 

militära, men även de civila 

delarna av totalförsvaret. Vi 

bedriver också förenings-

verksamhet, som t.ex. 

träffar, turer och veteran-

rally.  

 

 

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete 

anordnar vi också mopedutbildningar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Matrast efter en underbar vintertur 

Veteranträff vid Ulva kvarn 



De krav som ställs på en MC-ordonnans är högre än de som 

ställs på en civil motorcyklist. FMCK har en omfattande 

utbildningsstege. Krigsplacerade ordonnanser har möjlighet 

att, efter grundutbildningen, fördjupa sig med kurser i t.ex. 

trafikdirigering, ledarskap eller teknik. Lämpliga och drivna 

ordonnanser kan klättra i stegen och slutligen bli MC-

instruktörer.  

 

 

 

  

Vinterutbildning i Älvdalen 

Grundutbildning i Älvdalen 



En FMCK-ordonnans kan 

 Köra sin motorcykel oavsett väglag och terräng i alla 

väder, under alla årstider och vid alla tider på dygnet. 

 Orientera efter karta i såväl ljus som i mörker och 

oberoende av årstider. 

 Förmedla meddelanden, såväl skriftliga som muntliga. 

 Transportera materiel som exempelvis läkemedel, 

blod, verktyg och vapen. 

 Skjutsa personal på väg eller i lätt terräng, till 

exempel sjukvårdspersonal till en olycksplats. 

 Utföra enklare rekognosering av t ex framkomlighet 

och bärighet hos vägar och broar. 

 Delta i avpatrullering, som bevakning av släckt 

skogsbrand som riskerar att flamma upp. 

 Delta i eftersök och skallgång genom att snabbt 

patrullera av stigar samt transportera materiel och 

personal. MC-spår förstör inte möjligheten att efteråt 

eftersöka med hundpatrull. 

 Vårda och underhålla sitt fordon. 

 

 
Pistolskytte under KFÖ 



 

 

FMCK har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar 

ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott 

trafiksäkert uppträdande. Vi erbjuder sommarkurser för 

ungdomar där man har möjlighet att lära känna andra 

motorintresserade ungdomar från hela landet. 

FMCK Uppsala anordnar mopedutbildning som leder fram till 

AM körkort (moped klass 1). Utöver den gedigna teoretiska 

delen av kursen, får eleverna mer körtid och mindre väntan än 

hos de flesta andra mopedutbildare. Den teoretiska delen av 

kursen bygger mer på insiktsskapande upplevelser och 

diskussioner än traditionell klassrumsundervisning. 

FMCK har bedrivit mopedkurser sedan 70-talet. Våra kurser 

är kända för en hög utbildningskvalitet, då vi många gånger 

ställer högre krav på oss själva än vad myndigheterna gör. 

Detta har gett FMCK sitt goda rykte inom mopedutbildning. 

FMCK:s mopeder 



Motorcykeln vi använder är 

en Husqvarna på 250cc. 

Den är specialbeställd av 

försvaret och benämns 

MC258. Den är 

automatväxlad, vilket gör 

den lättkörd, även på 

vintern, då den är utrustad 

med skidor. Modellen 

tillverkades runt 1980, så 

den börjar komma till åren 

och behöver vårdas och 

underhållas där efter.  

 

Åldern är dock en del av charmen, eftersom det medför att vi 

får deltaga i veteranrallyn med den. 

 
Om detta gör dig nyfiken på oss och om du tror att detta är 
något för dig, tveka inte att ta kontakt med oss via 
kontaktuppgifter på sista sidan. För att bli ordonans krävs att 
man har körkort för motorcykel. 
 

 

MC-Parkering, Fyristorg 

Underbar stig i ekskogen 



KORT OM FMCK -FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN. 

 FMCK grundades 1929 

 FMCK är en frivillig försvarsorganisation sedan 1938 

 FMCK bedriver kurser utanför Stockholm sedan 1940 

 FMCK har sektioner ute i landet sedan 1952 

 FMCK blev riksförbund med kårer i landet 1972 

 FMCK har ca 6500 medlemmar 

 Av dessa har ca 1300 tecknat avtal för tjänstgöring i 

totalförsvaret 

 FMCK är en av de 23 frivilliga 

försvarsorganisationerna, som regeringen har 

godkänt 

 FMCK är en fristående suverän organisation 

 FMCK är som organisation inte en del av försvaret 

 FMCK är en organisation, som har ett 

försvarsintresse och ett specialkunnande, vilket vi är 

villiga att ställa till totalförsvarets förfogande 

 FMCK får uppdrag att rekrytera och utbilda mc-

ordonnanser för krigsplacering i förband/enheter inom 

totalförsvaret 

 FMCK skall också bedriva försvarsupplysning 

 För att lösa dessa uppdrag får FMCK ersättning från 

försvarsmakten. 

 FMCK skall kunna ställa medlemmar till samhällets 

förfogande vid katastrofer 

 För att sysselsätta medlemmarna, mellan kurser och 

övningar, bedriver FMCK omfattande 

föreningsverksamhet, som t.ex. träffar, touring mm 

 Vi får stöd av försvarsmakten även för 

föreningsverksamheten 

 FMCK bedriver också trafiksäkerhetsarbete 

 FMCK är medlemsorganisation i NTF 

 FMCK bedriver tävlingsverksamhet 

 

 



 

För information FMCK Uppsala, besök vår hemsida på: 

http://www.fmckuppsala.se 

Om ni har några frågor angående FMCK Uppsala, skicka ett 

mail till: info@fmckuppsala.se 

Gilla FMCK Uppsala på Facebook, om du vill hålla dig 

uppdaterad: http://www.facebook.com/FMCKUppsala 

 

 

För information om FMCK Riks, besök: http://fmck.se/ 


