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Verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2017 
 
Trafiksäkerhet  
Distriktet kommer att fortsätta sitt trafiksäkerhetsarbete, såsom att hålla oss informerade om 
skador och undermåliga lagningar/skyltningar av vägar för att rapportera till ansvarig 
myndighet samt varna mc-förare som kan få problem eller skadas där av.  
 
Vi kommer att verka för att antalet aktiviteter ökar jämfört med föregående år. Att vi får fler 
utbildade grundinstruktörer kommer också att hjälpa till.  
 
Vi vill att fler personer går grundkursen, så kallad ”avrostning” och kurser i kurvteknik, s.k. 
Knix-kurser på gokart-bana för att få säkrare mc-förare i länet. På längre sikt vill vi också 
kunna erbjuda mer avancerade kurser.  
 
För att locka fler kvinnor att aktivera sig inom motorcykelkörning så är ambitionen att under 
året arrangera någon ”tjejdag” där motorcykeltjejer får chansen att träffa likasinnade för att 
våga fråga och testa. 
 
Ambitionen är också att under 2017 kontakta länets kommuners trafikplaneringsansvarig för 
möten och diskussion omkring trafiksäkerhetsfrågor med fokus på beläggningar så som 
snabellagningar och nybeläggningar, undanglidningsskydd och trafikmiljön för motorcyklister 
i stort inom kommunernas ansvarsområden 
 
Informationsverksamhet  
För medlemmarna kommer den viktigaste informationskällan att vara vår hemsida.  
Vi kommer även att publicera en del information i vår medlemstidning MC-folket under Nytt 
från distrikten, i SMC:s app för mobiltelefoner och på vår facebook-sida. 
www.facebook.se/SMCJonkoping  
 
SMC Jönköpings län kommer att delta på Elmia Custom Motorshow under påskhelgen. Vi 
har under tidigare år, senast 2015, medverkat på mässan och funnit att detta varit ett bra sätt 
att visa att vi finns samt informera om våra olika aktiviteter. I år kommer vi att fördjupa 
samarbetet med SMC Centralt och med andra distrikt som vill hjälpa till. Det har varit svårt 
att rekrytera medhjälpare till utställningen. Förutom att våra länsklubbar måste ta större 
ansvsar så skall vi försöka göra en samverkan med STR-s distriktsorganisation inför 
utställningen 2017.  
 
Andra informationstillfällen är tex Öppet hus på bilprovningarna i Jönköping län, Motorträffar i 
Huskvarna Folkets Park och Jönköpings marknad. Vi fortsätter att leta tillfällen i södra 
delarna av distriktet, där vi kan medverka för att informera om SMC och trafiksäkerhet . 
 
En annan viktig informationsplats, som inte använts särskilt mycket ännu, är att SMC-
distriktet inbjuder sig att medverka i körskolornas Risk-Etts-utbildningar. En särskild satsning 
på detta bör göras under 2017.  
På gång är även några andra länsarrangemang där motorcyklar är inblandade.  
 
Klubbkonferens  
Vi skall ha minst en klubbkonferens där vi tillsammans med länets SMC-klubbar skall planera 
in nästa mc-säsongs verksamhet.  
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Kvällsträffar  
Vi kommer att erbjuda samma resurser till kvällsträffarna som föregående verksamhetsår. 
För kvällsträffens innehåll kommer som vanligt arrangerande klubb att vara ansvarig. Våra 
webbmasters ombesörjer publicering på hemsidan och i vissa fall kommer också SMC-
distriktet att finnas på plats för att informera och hjälpa till. 
 
Marknadskortegen  
Den årliga kortegen som genomförs i samband med Jönköpings marknad kommer vi att på 
traditionsenligt sätt genomföra i samarbete med Vätterbygdens MCK. För 2017 hoppas vi 
kunna utvidga vårt engagemang på marknaden för att ännu bättre informera om MC-livet och 
hur man kan bli en säker förare.   
 
Mekarkvällar 
Under föregående år erbjöd vi vid tre tillfällen medlemmar att komma på ”mekarkväll” för att 
ge extra kunskap om hur man håller sin MC i gott skick. Ambitionen är att fortsätta med detta 
också under 2017. 
 
Start2Ride 
Två år har vi arrangerat Start2Ride – ett arrangemang som bygger på körskolornas 
engagemang på orten men med syfte att erbjuda alla en möjlighet att prova på.  
 
Syftet med denna är att visa allmänheten vad det innebär att köra motorcykel, och låta 
intresserade få provköra under kontrollerade former på bana, samt utbilda befintliga förare till 
att köra säkrare. Vår förhoppning är att detta blir ett återkommande arrangemang, som i 
förlängningen leder till att färre provar mc-åkning olovandes på en lånad/stulen mc och utan 
instruktör, vilket ofta leder till allvarliga olyckor. 
 
De vuxna som önskade får prova på att köra på en av körskolarnas motorcyklar under 
ledning av deras instruktörer. Och ungdomar mellan 9-16 år får prova att köra på mindre 
motorcyklar med deras instruktör. 
 
För 2017 planeras Start2Ride i Vetlanda tillsammans med trafikskolan och några MC-
handlare.  
 
Alla aktiviteter är kostnadsfria,  
 
Instruktörer 
Grunden för att kunna hålla ovan nämnda utbildningar och träffar är de frivilliga instruktörer 
som distriktet har. Under föregående år fick vi en ny certifierad instruktörer – som gått SMCs 
instruktörsutbildning. Med fler instruktörer kommer vi att kunna erbjuda ännu fler 
utbildningstillfällen. Ambitionen är att kunna hyra en bana där vi ständigt kan erbjuda någon 
form av kursverksamhet.  
 

 

  


