
 

Aktivitetsrapport Vårsalong 2022 Tre Vapen 

2022-05-04 Onsdag 

Onsdagen den 4 maj ställde medlemmar från FMK Tre Vapen ut sina motorcyklar på Tre Vapen, 
borggården, för att informera om sin verksamhet. Efter två års uppehåll på grund av pandemin kunde 
vi äntligen få genomföra vårsalongen. I år var det fjorton anmälda, men det blev tretton motorcyklar 
då en medlem ej kunde få ut hojen från garaget då annat blockerade vägen. Det var en motorcykel 
mindre än vad vi lyckades med under 2019. Fem av de utställda motorcyklarna tillhörde medlemmar 
som ej arbetar på FMV men ändå tog sig tid att medverka på Vårsalongen. Det totala antalet 
utställda motorcyklar blev i paritet med 2019, som då var fjorton stycken. 

 

I år hade vi återbesök av specialbygget som var med 2019 i form av en H-D Sportster med en motor 
på 2 liter som FMV:are Jörgen Karlsson byggt. Ett specialbygge som till och med Mc-tidningar haft 
artiklar om. Kul och intressant.  

 



FMV Info var ute och fotograferade och skrev en artikel om Vårsalongen 2022 på FMV intranät. 
Ansvariga för årets Vårsalong var Pierre & Tomas med god stöttning från ordförande Anders. 
 

Många medarbetare var på plats för att prata motorcyklar och FMK-verksamhet. Nya foldrar om FMK 
Tre Vapen hade tagits fram och delades ut. Under utställningen var det ett antal medarbetare med 
mc-intresse som verkade vara intresserade av att bli medlemmar. I år upplevde vi att fler besökare 
var genuint intresserade att bli medlemmar. Vi får se om det syns veckorna efter? Kanske har det 
orsak i FMV:s ökade nyanställningar och tillväxt då försvarsmakten avser öka materielbeställningar. 

Under genomförandet kom medarbetare inom området beklädnad med ansvar för anskaffningar av 
mc-kläder åt försvaret med frågor om våra erfarenheter och tips om materialval i mc-kläder som 
sakkunniga med flera års erfarenheter och även frågor om det var möjligt att få åka med på tur även 
om man ej har motorcykel d v s få åka med på ”bönpallen”.  

 



 

 

 
 



 

 

 


