Försvarsmaktsmästerskap (FMM)
Gren

Arrangör

Tidpunkt

Skidsport

I19

12-14/2

Skidsport långlopp

LG

24/2

Försvars 3kamp och Militär 5kamp

Lv6

24-26/6

Skytte

LedR

24-27/8

Löpning, terräng

F7

10/9

Löpning, långlopp

HKV, Lidingö

26/9

FM Patrull

P4

29/9-1/10

Budkavle OL/OL-skytte

P7

20-22/10

Från och med 2020 arrangeras varje år, på uppdrag av FMIF, ett tiotal FMM vid någon av FM
organisationsenheter. FMM sker under tjänstetid och deltagandet regleras av arbetstid- och
rörlighetsavtalet samt avtal om villkor vid idrottsverksamhet. I kalendern ovan kan man se när
och var respektive FMM genomförs 2020.
Vem eller vilka som deltar vid FMM bestäms av respektive avsändande organisationsenhet
och hur man kan representerar styrs av FM skrivelsen 2012-02-15 19 712:204/12:1
”Representationsbestämmelser i samband med Försvarsmaktsmästerskap (FMM) samt
anvisningar för utdelande av Mästerskapstecken FMM och övriga priser”. I dessa
bestämmelser står bl. a. att läsa:
Följande huvudklasser gäller vid FMM: FM klass och Öppen klass
FM Klass

Militär* och civil personal med anställning i FM, kadetter samt kontrakterade
hemvärnssoldater med fullgjord tjänstgöringstid tävlar i denna klass. FMIF sektioner för
militära idrotter reglerar köns- och åldersklassindelning inom respektive idrotts FMM.
Dessa återfinns i respektive idrotts bestämmelser.
* Gäller även reservofficerare

Öppen klass
Öppen klass är för övriga med anknytning till Försvarsmakten men som inte uppfyller
kriterier för deltagande i FM klass samt för internationellt inbjudna. I Öppen klass koras inga
Försvarsmaktsmästare och FMM tecken delas inte ut.

Deltagande i motionsarrangemang
Möjligheterna att delta i av FM centralt tillhandahållna motionsarrangemang gäller all FM
personal inkl. RO. I dessa motionsarrangemang deltar du på din fritid (ingen arbetstid utgår),
du får själv stå för startavgift, transport, mat och eventuellt boende. FM har genom långvarigt
samarbete, i de flesta fall, skapat ett ”längre anmälningsfönster” och ett rabatterat pris.
Anmälan sker enligt nedan för respektive lopp. Info om fler lopp kommer senare under våren.
Göteborgsvarvet
16 maj 2020, Göteborg
I grundplaneringen var avsikten att FMM i halv marathon skulle genomförts i samband med
Göteborgsvarvet. Men med hänsyn till pågående FMÖ Aurora så genomförs FMM efter
sommaren i samband med Lidingöloppet.
För de som har möjligheten att delta sker anmälan via följande länk (internet):
https://reg.goteborgsvarvet.se/Anmalan/2020/21km/forsvarsmakten-GV2020
Vid anmälan används följande kod:
forsvarsmakten-GV2020
Ni erhåller plats i startled 8 med ett rabatterat pris på 645 kr. Löpare som tidigare har deltagit i
Göteborgsvarvet behåller sin seedning.
Tjejmilen
För FM deltagande i Tjejmilen 2020 gäller följande. Loppet går av stapeln den 29 augusti på
Gärdet i Stockholm. För deltagande följer man länken (internet) och de anvisningar som finns
där för hur anmälan går till:
http://registration.marathongruppen.se/Registration.aspx?languagecode=sv&RaceId=50&cam
paigncode=tmfmk20
Priset för deltagande i Tjejmilen är för FM anställd 260 kr för Fun Run klassen och 310 för
tidtagning (ordinarie pris är mellan 325-545 kr beroende på anmälningstidpunkt). Som FM
personal räknas FM anställd, vpl, Hv-soldat eller RO.

