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är framme. Ta med försäkringsbrev och registreringsbevis i origi-
nal för din MC på resan. 

Avbeställnings- och reseförsäkring
Detta är viktigt att ha om något händer dig själv på resan eller om du 
inte kan genomföra resan. Oftast ingår avbeställnings- och reseförsäk-
ring genom hemförsäkringen men inte alltid. Kontrollera och ta med 
reseförsäkringsbeviset på resan. Betalar du resan med betalkort ingår 
ofta reseförsäkring. Medtag EU-försäkringskort som du får från 
Försäkringskassan och berättigar dig till fri sjukvård inom EU/EES. 

Körvana
För samtliga resor krävs att du har A-körkort och vana att köra 
motorcykel i motorvägstempo. Tänk på att i Tyskland är rekom-
menderad hastighet på motorväg 130 km/timme, en hastighet 
du ska kunna färdas i utan problem. Du bör även ha kunskaper 
i kurvteknik och klara av att köra motorcykel i grupp. Våra kort-
resor i Sverige passar dig som aldrig kört utomlands på MC och 
vill köra i ett lite lägre tempo. Vi rekommenderar alla MC-
förare att gå minst en Knix-kurs innan resan. På Knix för-
bättras din kurvteknik, du blir en säkrare förare och får dessutom 
mer skoj på din MC-resa!

Information före resan
Guiderna svarar på frågor om resorna. I god tid före avresa skick-
ar de ut information till alla deltagare. Kontaktuppgifter till gui-
derna finns i reseinformationen på hemsidan.

Dokument du ska ta med på utlandsresan!
• Covid-ID, eventuellt inreseformulär, eventuellt tillfrisknandein-

tyg och/eller testbevis
• Reseförsäkringsbevis (genom hemförsäkring eller kortbetalning)
• Europeiskt sjukförsäkringskort som ger dig rätt till samma 

sjukvård vid resa i annat EU/EES som dem som bor i landet 
(Försäkringskassan)

• Giltigt körkort 
• Giltigt pass och/eller giltigt nationellt ID-kort
• Helförsäkring på din MC och försäkringsbrev
• Registreringsbevis i original
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SMC Travel arrangerar resor i Sverige, Norden, Europa, USA 
och Nya Zeeland. Vi har resor som passar både dig som ald-

rig kört utomlands på MC tidigare och du som vill köra på andra 
sidan jordklotet. Vi har resor för både stora och små plånböcker. 
Genom att resa med SMC Travel slipper du planera resrutter, 
boka hotell och färjor. Du behöver inte söka efter härliga MC-vä-
gar – det har vi redan gjort. På våra resor får du hjälp av erfarna 
guider som visar dig det bästa på den resan du väljer. 

Har du ingen att resa med? Lugn, vi har massor av nya MC-

Läs mer om resorna på www.svmc.se/travel Där står vad 
som händer dag för dag på resorna, vem som är guide, vad re-

san kostar och vad som ingår i priset, var ni åker och mycket mer.

Bokning
För att kunna boka resor måste man vara SMC-medlem och logga 
in på Mitt konto på SMC:s hemsida. Du loggar in med ditt med-
lemsnummer samt tolvsiffrigt personnummer. Du bokar passage-
rare samtidigt och även passageraren måste vara SMC-medlem. 
Behöver du hjälp eller saknar dator, kontakta SMC. Bokningen 
till resorna öppnar mellan 09.00-15.00 måndag 6 december 
2021. Vilken tid som gäller för varje resa står på www.svmc.
se/travel 

Förhandsbokning för dem som inte kom iväg 
Alla som hade bokat och betalat en resa som ställdes in under 
2021 med SMC Travel erbjuds möjlighet att boka motsvaran-
de resa 2022 några dagar innan bokningen öppnar för övriga 
resenärer. Det är ett sätt för SMC Travel att gottgöra alla som inte 
kom iväg på sin planerade och efterlängtade resa. 

Betalning
Du kan välja att betala med kort, direktbetalning bank, swish 
eller mot faktura. Väljer du swish, kort- eller direktbetalning 
bank belastas ditt kort direkt med resans hela pris. Väljer du 
att betala mot faktura så ska en anmälningsavgift om 1 000 -5 
000 kronor (beroende på resans pris) betalas in inom 10 da-
gar från fakturans datum. Resterande belopp ska vara oss till-
handa senast 60 eller 90 dagar innan avresedatum, eller enligt 
anvisning från kansliet. Resterande belopp kan även betalas 
med kort genom att logga in på ”Mitt konto” där du hittar din 
delvis obetalda faktura för att kunna utnyttja din reseförsäk-
ring vid kortbetalning.

MC-försäkring
Oavsett om du reser med SMC Travel eller på en egen resa ska du 
ha en giltig försäkring på din motorcykel, helst helförsäkring som 
täcker hemtransport och annat som annars kan kosta stora sum-
mor. Skadeanmälningsblankett är bra att ha med sig om olyckan 

Vill du se storslagen natur, vackra vyer och fina MC-vägar? Vill du träffa vänner för livet? Oavsett vad du vill göra 
på din MC-resa har SMC Travel något som passar alla motorcyklister. 

kompisar du kan köra med. Att resa i grupp är både spännande 
och roligt. Förutom en fantastisk resa får du träffa nya människor 
och vänner att dela upplevelsen med. 

Under 2022 erbjuder vi 25 resor. Några är helt nya och tar dig till 
Portugal, Normandie och grusvägar i Norrlands inland. Vi har nytt 
innehåll på Norges Tak. Resten är favoriter i repris. Vi fortsätter att köra 
resor till Isle of Man, Skottland, Rumänien, Polen, Slovakien, Kroatien, 
Slovenien, Tyskland, Spanien, Frankrike, USA, Norge, Nya Zeeland 
och Sverige. Vi lovar dig ett minne för livet, boka ditt livs resa redan nu!



SMC Travel har fyra kriterier som beskri-
ver vad som utmärker våra resor. Varje 
kriterium är indelat i tre nivåer. Reseprofi-
len ska göra det enklare för våra resenärer 
att hitta rätt resa.

MC-körning
Lätt körning på övervägande större vä-
gar, korta motorvägsetapper, passar 
även för nybörjare.
Vissa sträckor med kurviga och/eller 
backiga vägar, vissa motorvägsetapper.
Övervägande kurviga och/eller backiga 
vägar, längre motorvägsetapper, serpen-
tinvägar. Lämplig för erfarna MC-förare.

Kultur
Inga eller möjligen något enstaka besök 
av sevärdheter, muséer och liknande. 
Några utvalda besök under resan, dessa 
kan då även ske under vilodagar utan 
MC-körning.
Stort fokus på kulturupplevelser.

Mat & dryck
Litet fokus på det kulinariska innehållet.
Visst fokus på att hitta god mat och 
dryck, gärna från den aktuella regionen.
En viktig del av resan är att äta och 
dricka gott.

Natur
Mindre naturupplevelser, mest i samma 
miljö.
Skiftande natur, vissa naturupplevelser.
Stora variationer i naturen, mäktiga na-
turupplevelser.
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SMC Travel har nästan 30 guider. Det är ett förtroendeuppdrag som kräver mycket men 
också ger guiderna vänner för livet. Under varje resebeskrivning på hemsidan finns en 
beskrivning av guiderna och deras kontaktuppgifter. Guiderna svarar på frågor om resan 
och skickar information till alla deltagare i god tid före avresan. 

Längtan efter att få resa är större än någonsin. Samtidigt som vi planerar resor är 
vi också beredda på att vad som helst kan hända. SMC fortsätter att följa Folkhälso-
myndighetens och Utrikesdepartementets råd och riktlinjer samt att bevaka läget i 
omvärlden. Beslut om resorna kan genomföras eller inte fattas löpande och så nära 
inpå avresedatum som möjligt. SMC Travel återbetalar resans pris om den ställs in 
och erbjuder alla bokade deltagare förtur till motsvarande resa kommande år.

Krav på EU:s covidbevis på våra resor
Alla som är bosatta i Sverige har erbjudits kostnadsfri vaccinering. De som är vac-
cinerade har dels ett bra skydd mot covid, dels mindre risk att bli allvarligt sjuk 
om man ändå får covid. Det betyder också att risken att smitta andra minimeras. 
SMC Travel kommer därför att kräva att våra deltagare har ett covid-bevis med på 
resan, vilket är ett måste i många av de länder vi kommer att besöka. Covidbeviset 
visar att du har fått vaccin mot covid-19. Det kan finnas krav från länder att man 
kan uppvisa testbevis och/eller tillfrisknandebevis och att man fyller i ett formulär 
före inresan. Våra guider kommer att informera deltagarna om vad som gäller för 
att resa med på resorna.

Maria Nordqvist är spindeln i nätet för SMC Travel.  Hon planerar, genomför och utvär-
derar resorna i samarbete med guider och övrig berörd personal.

”Att leda SMC Travel är kanske den mest positiva delen av mitt jobb vid SMC. De 
flesta gillar att resa med sin MC och vill göra det om och om igen. Samtidigt finns det 
många motorcyklister som aldrig kommer ut på en MC-resa av olika anledningar. En del 
har ingen att köra med och vill inte resa ensam. Man kanske inte har tid att boka hotell 
och färjor och därför hellre betalar för att någon annan tar hand om hela reseplane-
ringen. Att få vara delaktig i att skapa resor för så många hojåkare som möjligt är både 
kul och givande.

Dessutom får jag jobba med 30 härliga guider som vill dela sina favoritresmål med 
andra motorcyklister. Vårt mål att erbjuda de bästa MC-resorna på marknaden, för mo-
torcyklister och av motorcyklister”, säger Maria Nordqvist.



ANDALUSIEN PÅ VÅREN 26 MARS-2 APRIL

Varför inte börja MC-säsongen tidigt på våren? Du flyger på 
egen hand till Malaga där sju dagars härlig MC-körning på ex-
tremt kurviga vägar i vackra Andalusien väntar. Vi bor i La Po-
sada Azul i byn Tolox och kör dagsturer med SMC-guide eller i 
egen regi om du så önskar. Alla deltagare får kartor för de gui-
dade turerna. Vägarna är osannolikt underbara för MC-åkning 
och vädret för det mesta behagligt. 
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Precis som tidigare år kan vi erbjuda många resor på kurviga vägar till spännande resmål runt om i Europa. SMC 
Travel garanterar upplevelser utöver det vanliga och räknar med att resorna kan genomföras.

Den här resan är för dig som utöver rolig hojåkning på rejält 
kurviga och kuperade vägar i vackra omgivningar, också upp-
skattar naturupplevelser, ett kvällsbad eller bara en promenad 
i gränderna i någon av de medeltida byar vi besöker. Två nätter 
bor vi nära havet, men någon badresa är detta inte, tyngdpunk-
ten ligger på MC-körning. Vi kör i behagligt tempo och kommer 
fram till våra hotell i god tid för middag och trevligt umgänge. 
De första och sista dagarna av resan kör vi mest motorväg men i 
övrigt håller vi oss på mindre, asfalterade vägar. Resan är lämp-
lig för körning med passagerare. Resan startar i Helsingborg 
27 maj. Efter färjor till Danmark och Tyskland tar vi tåget från 
Hamburg till Österrike. Resan avslutas med att ta tåget tillbaka 
till Hamburg och färjorna hem tillbaka till Helsingborg, för att 
vara i Helsingborg 7 juni.

KROATISK FÖRSOMMAR 27 MAJ-7 JUNI

PÅ MC I ALGARVE, PORTUGAL 2-9 APRIL

Häng med oss till Algarve i södra Portugal på våren. Du flyger till 
Faro, hyr en BMW hos Hertz och kör på kurviga vägar i ett vackert 
landskap. Temperaturen är behaglig och portugiserna är ett vänligt 
folk. Mat och dryck smakar bra och prisnivån är lägre än Sverige. 
Algarve har utsetts till världens bästa destination då det gäller strän-
derna och den som vill stannar några dagar för att uppleva dessa.



ISLE OF MAN TT-RACES 31 MAJ-15 JUNI 

Följ med till en unik tävlingsvecka på en tävlingsbana med upp-
levelser som du kommer att prata länge om efter resan. Isle of 
Man lämnar ingen oberörd, smått chockad och småleende står du 
i den kraftigt lutande backen nedför Brayhill och undrar hur det 
går att köra 290 kilometer i timmen mitt i stan med en superbike, 
ofattbart helt enkelt.

Dagen efter kanske du sitter uppe vid Gooseneck i solen och 
ser när öns stjärnor jagar uppför berget efter nya segrar och varv-
rekord i ett tempo du inte trodde var möjligt. All annan racing du 
sett i ditt liv bleknar - IoM TT-Races är unikt i hela världen! Lägg 
sedan till allt annat som händer på denna mycket vackra gröna 
ö under vår vistelse där. Dragracing, motocross, märkesträffar, 
uppvisningar och mycket mera. 

Isle of Man TT-Races är en fantastisk upplevelse på en vy-
kortsvacker ö för alla raceintresserade och resan blir garan-
terat till ett minne för livet. Vi bor i Homestay i huvudstaden 
Douglas – hemma hos en Manx-familj som tar hand om dig på 
bästa sätt cirka fem minuters promenad från banan. Vi reser 
med tre olika färjor till och från Isle of Man. Ta chansen och 
häng med!

TATRA, SLOVAKIENS BÄSTA MC-VÄGAR 27 MAJ-5 JUNI

Slovakien har länge varit en magnet för hojåkare från hela 
Centraleuropa, och nu hittar också allt fler nordbor hit. Bergen 
bjuder rejält kurviga och kuperade vägar, måttligt med trafik, 
och fina vyer. Vi börjar med att ta nattfärjan från Karlskrona 
till Gdynia. Genom Polen kör vi huvudsakligen motorväg, i Slo-
vakien blir det nästan bara krokiga, mindre vägar. Vi kurvar 
oss kors och tvärs genom de ikoniska Tatrabergen, och njuter 
både av vägarna och naturen. Vi äter god centraleuropeisk mat, 
och får även några tillfällen till sightseeing. Vi besöker bland 
annat den fantasieggande borg där delar av vampyrfilmen No-
sferatu spelades in.
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SOMMARVECKA I HARZBERGEN 13-20 JUNI

Harzbergen är ett populärt rekreations-område i delstaten Sach-
sen-Anhalt med fascinerande bergsformationer och intressanta 
städer. Harzbergen beskrivs som ”böljande terräng” och dess hög-

sta topp ligger på 1142 meter. Vi kom-
mer att bo fem nätter i staden Goslar 
med dagsturer till intressanta platser. 
Goslar är en fascinerande stad med 
cirka 1 500 vackra korsvirkeshus, vil-
ket är fler än i någon annan tysk stad. 
Vi kommer att köra på bra hoj-vägar. 

Resan startar på Kielfärjan från 
Göteborg måndagen 13 juni och vi tar 
färjan tillbaka från Kiel för att landa 
i Göteborg måndag 20 juni. I resans 
pris ingår frukost och middag på både 
båten och hotellet. 



PÅ MC I ALSACE 10-20 JULI

Vi kör till och i underbara Alsace, det franska landskapet mellan top-
pen på Vogesbergen och Rhenfloden, mellan tyska Pfalz och Schweiz. 
Resan börjar och slutar i Trelleborg och vi kör genom Tyskland som 
vi tyvärr delvis ser från motorvägarna. Väl nere i Alsace blir det mer 
kurviga vägar och en del berg. Lite sevärdheter är också inplanera-
de. Alsace ligger inte bara nära Tyskland, det har tyska gener också. 
Detta är en resa där inriktningen är mer njutning än utmaning. Vi 
kommer att bo på små hotell eller värdshus och även om vi inte går 
på stjärnkrogar så lär det inte gå någon nöd på oss. Alsace är känt 
för mat och vin och i Tyskland går man sällan missnöjd från bordet. 

FREUNDSCHAFTFAHRT, DET BÄSTA AV TYSKLAND 18-26 JUNI 

Vi tar färjan Trelleborg-Rostock, där vi möts av tre tyska MC-
kompisar. De kommer sedan att under sju dagar dela med sig 
av sina tyska favorit-MC-vägar med klassiska Villa Löwenherz i 
landskapet Niedersachsen som bas. Här träffas motorcyklister 
från hela Europa. Halvpension ingår med stora frukostar och tysk 
husmanskost då vi bor på villan. En svensktalande guide visar dig 
runt i Hessen, Harz-bergen, sjödistriktet Sauerland och Steinhu-
der Meer. Totalt kommer du att köra 260-300 mil i Tyskland till 
och från hamnen i Rostock. 

”Deltagarna kan förvänta sig rolig MC-körning på härligt krokiga vägar i vacker natur, några kulturinslag och gemen-

samma middagar med trevligt umgänge” / Tatra, Slovakiens bästa MC-Vägar
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DAGEN D - DE 24 FÖRSTA TIMMARNA 2-11 SEPTEMBER

Detta är en resa för dig som aldrig har varit i Normandie och 
som vill veta mer kring historien om Dagen D. Vi kommer att 
besöka de platser där invasionen tog plats i kronologisk ord-
ning; de södra och norra flankerna, stränderna, batteriplatser, 
Pointe du Hoc, kyrkogårdar och mycket mera. Guiden berättar 
vad som hände på de olika platserna. En viktig del av resan är 
det normandiska köket med alla dess läckerheter; ostron, grod-
lår och calvados för den som vågar och vill. Vi reser med färjan 
Göteborg och Kiel, övernattar i Arnhem och bor sedan i Bayeaux 
och gör dagsutflykter i Normandie.

SKOTTLANDS BÄSTA VÄGAR 15-28 AUGUSTI

Detta är en resa för dig som vill uppleva det mesta och bästa av 
Skottland. Vi färjar Trelleborg -Travemünde med nattfärja och 
övernattar sedan i Arnhem i Nederländerna. Dag 2 färja Ijmui-
den-Newcastle för att sedan njuta av Skottlands vägar, säckpi-
por, slott, pubar och andra sevärdheter. Naturen är storslagen 
och människorna mycket gästvänliga. Vi kommer att övernatta i 
Muirhead, Isle of Skye, Ullapol, Invergordon, Pitlochry och Edin-
burgh. Självklart kommer vi att besöka både slott och whisky-
destillerier. I Edinburgh ingår dessutom fantastiska Military Tat-
to! Skottland är ett drömresmål för knuttar eftersom vägarna är 
som skapta för motorcyklister – även om de kör på vänster sida.
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Rumänienresan har blivit en mycket uppskattad resa med många 
upplevelser av både historia och natur i en del av Östeuropa som 
är okänd för många. Efter färjan Karlskrona-Gdynia kör vi genom 
Polen, Slovakien och Ungern för att efter tre dagars körning an-
lända till norra Rumänien. Maramures, vårt första besöksmål, är 
ett område där människor har bevarat mycket av gamla traditio-
ner. Den är känd för den glada kyrkogården i Sapanta, vackra trä-
kyrkor och god mat. Vi besöker Draculas födelsestad Sighisoara 
som är den äldsta bebodda borgen i Östeuropa. Vi kör Transfå-
garasan och Transalpina, två av Europas vackraste vägar som tar 
oss högt upp på bergstoppar. På vägen hem övernattar vi i Slova-
kien och Polen. Detta är vår allra längsta resa, cirka 500 mil, och 
den är lämplig för dig som har kört mycket MC, har erfarenhet av 
att köra i grupp och kan köra långt och länge i högt tempo. 

KULLAR, BERG OCH ALPER, TYSKLAND OCH 
FRANKRIKE 3-18 SEPTEMBER

Detta är en resa med mycket MC-körning där landskapet är störs-
ta upplevelsen med några sevärdheter under tiden. Rutten är 
lagd så att vi så snart det är rimligt viker av autobahn för att köra 
bland kullar, berg och alper. Där är vägarna krokigare, vyerna vi-
dare och maten mer rejäl. Resan börjar och slutar i Trelleborg. Vi 
kör en del i Tyskland men mest i Frankrike. Frankrike är ett lite 
bortglömt men underbart MC-land! Vi bor enkelt men civiliserat. 
Även om vi inte går på stjärnkrogar så lär det inte gå någon nöd 
på oss. Fransoserna tar mat och vin på blodigt allvar och tyskarna 
stoppar korv och brygger öl på traditionellt vis.

RUMÄNIENS DOLDA SKATTER 3-18 SEPTEMBER
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PÅ MC I ALGARVE, PORTUGAL 1-8 OKTOBER

Häng med oss till Algarve i södra Portugal till hösten. Du flyger 
till Faro, hyr en BMW hos Hertz och kör på kurviga vägar i ett 
vackert landskap. Temperaturen är behaglig och portugiserna är 
ett vänligt folk. Mat och dryck smakar bra och prisnivån är lägre 
än Sverige. Algarve har utsetts till världens bästa destination då 
det gäller stränderna och den som vill stannar några dagar för att 
uppleva dessa. 

NYA ANDALUSIEN, HÖSTRESAN 15-21 OKTOBER

Varför inte avsluta MC-säsongen sent på hösten? Du flyger på 
egen hand till Malaga där fem dagars härlig MC-körning på ex-
tremt kurviga vägar i vackra Andalusien väntar. Vi bor i Torre-
molinos strax utanför Malaga och kör dagsturer med SMC-guider 
eller i egen regi om du så önskar. Alla deltagare får gps-filer för de 
guidade turerna. Vägarna är osannolikt underbara för MC-åkning 
och vädret för det mesta behagligt.  

PLANERING PÅGÅR!
Vinterresan ”1000 kurvors vecka” till den eviga sommaren 
på ön Gran Canaria kommer igen i vinter. På grund av olika 
faktorer kan exakta datum och priser inte presenteras vid 
denna katalogs pressläggning, men vi hoppas att kunna göra 
det vid senare tillfälle på webbsidan www.svmc.se/travel 
och på sociala medier när vi vet närmare hur vi kan plan-
lägga detta.

Resan grundar sig på 5-6 dagar mycket aktiv körning 
på hyrda hojar på de utmanande och kurviga vägarna på ön 
med stöd av guiden Micke Westin som bott på ön i perioder. 

http://www.svmc.se/travel


NORRLANDSGRUS - GRUSUTBILDNING OCH FRILUFTSLIV 
10-16 JUNI 

Detta är premiär för ett nytt koncept. Målgruppen är du som kör 
äventyrshoj och som vill, men inte riktigt vågat använda den i 
sitt rätta element, på grusäventyret. Detta är ingen enduroresa 
eller ett rally. Vi kör grusutbildning under två dagar enligt SMC 
School:s gruskoncept på nivå 1+2. Därefter kör vi grusvägssafari 
under fyra dagar på ändlösa norrländska grusvägar mestadels i 
Västerbottens inland. Vi sover i tält under bar himmel. Delta-
garna har själva med sig allt de behöver för friluftsliv i sex dagar 
och sex nätter. 

Målsättningen är att dels göra deltagarna till säkrare grusfö-
rare, dels låta dem uppleva den fantastiska svenska naturen på 
nära håll. De som absolut måste sova inomhus i säng och äta på 
restaurang bör välja en annan resa. 
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Det finns mycket att se och uppleva i vårt eget land. Ta chansen att uppleva en del av Sverige från din motorcykel. 
Vårt grannland Norge anses vara världens vackraste. Dessutom har Norge fantastiska MC-vägar som ringlar sig över 
berg och ner mot fjordarna. Vi kan erbjuda tre MC-resor till Norge och fyra resor i Sverige under sommaren. Två av 
resorna är helt inriktade på grus. 

MC-touring ska vara behagligt och varje dag innehålla vackra 
scenerier, fina vägar, intressanta stopp och upplevelser. Den po-
pulära resan Ostkanten har nu uppdaterats till en ny rutt. Vi kör 
en 4-dagarstur genom i östra Mellansverige och rundar Vättern. 
Kurviga, vackra vägar och det vackra svenska landskapet, hög 
klass på boende och mat gör denna tur till en underbar upplevelse 
att njuta av. Detta är en resa som även passar dig som inte har så 
stor vana av MC-touring.

PILGRIMSRESA PÅ MC 25 JUNI-2 JULI

Att vara pilgrim är att vara på resa liksom att färdas på MC är 
också en resa. En resa med tid för eftertanke, självkännedom och 
kanske hitta rätt i livet. En möjlighet att komma ifrån vardag, 
stress, kalender, telefon och slippa vara nåbar hela tiden. Frihet 
att vara i nuet – här och nu när du sitter på din hoj och släppa alla 
måsten som tynger.

SMC MC-Pilgrim omfattar 150 mil på 7 dagar. Vi samlas i 
Uppsala kvällen före avresan och kör mot Trondheim. Vi stan-
nar på intressanta sevärdheter efter rutten och stämplar våra 
pilgrimspass, bland annat stavkyrkorna i Ockelbo och Kårböle, 
Nidarosdomen i Trondheim, Stikklestad kulturcenter, Bergsta-
den Röros och Porfyr- och Hagströmmuseet i Älvdalen. Vi kör på 
grusfria MC-vägar, rastar regelbundet, håller ett lugnt tempo och 
bor på hotell med god standard och frukost.

OSTKANTEN, EN SMAKBIT AV SVERIGE 13-16 MAJ



NORGES TAK 7-14 JULI

Norges Tak är en av våra klassiker och ses som den ultimata säll-
skapsresan på MC. I år körs resan delvis på nya vägar med start i 
Värmland med nya guider. Resan går till den norska fjällvärlden 
med de allra högsta topparna och vackraste vyerna. Vi färdas näs-
tan bara på asfaltsvägar. Finns det någon grusväg så är det ett 
valfritt alternativ. Du får bland annat uppleva Geiranger, Trollsti-
gen, Dalsnibba, Sognefjäll, Laerdal och Lom. Vi bor i hytter och 
vandrarhem. Välkommen med på den ultimata MC-resan, MC-
touring när den är som allra bäst!
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KALLA KRIGET I MELLANSVERIGE 1-5 AUGUSTI

Under fem dagar kombinerar vi MC-körning med en titt i back-
spegeln för att se hur Sverige skulle skyddas under Kalla kriget. 
Vi besöker större museer och anläggningar som visar hur svenska 
försvaret hade tänkt skydda landet mot ”lede fi” under Kalla kri-
gets dagar. Vi besöker bland annat Flygvapenmuseum i Linkö-
ping, Kustartilleribatteriet på Arholma, Veteranflottiljen (flottan) 
på Gålö och Luftvärnmuseet i Norrtälje. Resan körs mest på min-
dre belagda länsvägar där stadstrafik och motorvägar undviks. Vi 
bor på trestjärniga hotell. Resan startar i Österhaninge 1 augusti 
och avslutas på Arholma 6 augusti. Liknade resor med tema Kalla 
Kriget har genomförts åren 2018 och 2020 men denna resa har 
nya besöksmål och andra fina vägar!

GRUSSAFARI ”PÅ GRÄNSEN” 5-10 AUGUSTI

Grussafari på gränsen är en succé som upprepas 2022 i förbätt-
rat utförande. Vi kör ett grusäventyr i Värmland, Dalarna och på 
gränsen till Norge. Det är en all inclusive-variant där mat, bo-
ende och guider ingår. Vi kör på små slingrande grusvägar och 
traktorvägar genom djupa skogar och förbi mängder av sjöar. 
Dagsetapperna är mellan 20 och 30 mil varav merparten grus. 
Man kan delta och köra 
alla typer av offroad-
motorcyklar med grova 
däck. Det är ingen ”endu-
roresa” även om vägstan-
darden är varierande. Du 
bör vara van grusvägså-
kare och behärska din 
MC oavsett underlag.



HÖST I USA, TOURING I TRE DELSTATER 
29 OKTOBER-8 NOVEMBER

Detta är en MC-resa till stora sevärdheter i västra USA. Vi kör 
cirka 220 mil i en härlig medeltemperatur på 28 grader i tre 
delstater; Kalifornien, Arizona och Nevada. Resan börjar och 
slutar i Los Angeles. Vill du komma tidigare eller stanna ef-
ter resan är det möjligt att kombinera. Du får uppleva Vilda 
Västern, soliga Kaliforniens stränder och häftiga Hollywood, 
nattlivet i Las Vegas, magnifika Grand Canyon och häftiga 
Hooverdammen. 

Vi bor på hotell med minst tre stjärnor. Samtliga har pool 
där du kan svalka dig efter dagens MC-tur. Boka höstresan 2022 
redan nu!

KALIFORNIENS BÄSTA MC-VÄGAR 5-16 OKTOBER

Det här är resan för dig som struntar i den raka motorvägen till 
förmån för den mindre kuperade kurviga landsvägen. Resan bör-
jar i Long Beach där vi hämtar vår hyrda hojar. Vi kör sedan över 
bergen via skidorten Big Bear ner mot öknen och ut till Las Vegas. 
Efter en vilodag fortsätter vi ut mot kusten via Death Valley för 
att först åka den vackraste delen av Highway nr 1 över Big Sur 
mot Monterey för att dagen efter vända tillbaka mot Santa Bar-
bara. Vi avslutar sen med ett besök på den berömda Mulholland 
Hwy som är väldigt populär bland MC åkare. Vi kommer att köra 
250 mil varav endast 70 mil är motorväg, naturupplevelserna är 
många och MC körningen många gånger fantastisk. Vi möts av 
hav, berg och öken, högsta punkten på resan är cirka 2 400 meter 
över havsytan och den lägsta 111 meter under havets yta.
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Vi kör våra resor till USA ett par gånger per år. SMC har två guider som kör olika rutter i västra USA. Kaliforniens 
bästa MC-vägar är precis som det låter – fokus på en massa MC-körning på härliga hojvägar. Höst i USA 2022 är 
en touring mellan stora sevärdheter.

NORGE FÖR DEN YNGRE GENERATIONEN 6-12 AUGUSTI

Om du är 35 år eller yngre, är intresserad av aktiv körning, kör en 
landsvägs-MC och vill uppleva Norges storslagna natur är detta resan 
för dig. Kanske har du nyligen tagit MC-kort eller vill göra din första 
utlandsresa på motorcykel? Vi kör en vecka i Norge på asfaltsvägar 
och under den veckan kommer du att få se Norges vackraste vyer i 
form av bland annat Rjukan, Lysebotn, Preikestolen, Aurland, Lær-
dal, Jotunheimen, Geiranger, Trollstigen och mycket, mycket mer. 
Detta är en resa som passar både tjejer och killar. Resan vänder sig 
till dig som har en mindre semesterbudget då boendet består av stu-
gor med 2-5 bäddar. Resan passar dig med A2-körkort och uppåt. I 
första hand vänder sig denna resa till medlemmar som inte fyllt 35 år.
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Tycker du att storslagen natur är den viktigaste ingrediensen i 
en lyckad motorcykelresa? Har du länge drömt om att få se Nya 
Zeeland men inte slagit till än? Nu har du chansen att göra det 
tillsammans med ett gäng härliga SMC:are. Nya Zeeland är ett 
av de mest isolerade länderna i världen. Maorifolket, de första 
som upptäckte ön för cirka 1000 år sedan kallade den för Ao-
teaora, långa vita molnens land. Tack vare den sena upptäck-
ten av ön och det låga befolkningsantalet har landet en ren och 
orörd miljö. Sydalperna, fjordar och glaciärer skapar ett stor-
slaget landskap på sydön. Den norra ön karakteriseras av vul-
kaniskt landskap och utbredd termal aktivitet. Vägarna är som 
gjorda för MC-körning och slingrar sig genom fantastisk vackert 
landskap. Guiderna har bott på södra ön i ett år och har åkt på 
alla vägar som gick att åka på. De lovar att visa både måsten för 
turister men också sina egna smultronställen.

NYA ZEELAND FRÅN SYD TILL NORR 
27 FEBRUARI-23 MARS 2023
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Denna resa i centrala Europa startar på färjan Karlskrona-
Gdynia. Deltagarna kan förvänta sig rolig MC-körning på 

härligt krokiga vägar i vacker natur, några kulturinslag och ge-
mensamma middagar med trevligt umgänge. Man bor på små fa-
miljepensionat och vanligen finns lokala specialiteter på menyn. 
Maten är inte det viktigaste under resan. 

Förutom transportresan genom Polen körs resan mest på 
små, i allmänhet tresiffriga vägar, som är krokiga, backiga och 
har fin asfaltbeläggning nästan överallt. Oftast är det mycket gles 
trafik. Det finns små städer och byar längs vägen liksom skog, da-
lar och vackra vyer. Naturen på resan är varierande, från polska 
slätter till klippiga Höga Tatra och rundade Låga Tatra. Deltagar-
na får se mängder av kullar; stora, små, branta, mjukt rundade 
och mycket skog. I den högre terrängen är det mest gran, annars 
lövskog och vackra bokskogar. 

Det finns mycket att se under resan och flera världsarv be-
söks. Några exempel är världens nyaste astrour i Stará Bystrica, 
världsarvet Čičmany, en by med traditionellt dekorerade timmer-
hus samt världsarvsstaden Levoča. Under 2022 kommer delta-
garna också att besöka Orava-borgen, ett av de mest spektaku-
lära medeltida byggnadsmonumenten i Slovakien där den första 
Dracula-filmen Nosferatu spelades in. 

De som vill kan köra i smågrupper vilket är väldigt uppskat-
tat av deltagarna. Olika sällskap kör på egen hand och i egen takt 
medan de som vill kör med guiderna. Varje dag avslutas med ge-
mensam middag på hotellen på kvällarna då alla som vill umgås. 

Målet med resan är att ge deltagarna en trevlig vecka med 

Planerat startdatum för den nya resan till Tatra-Slovakien var i slutet av maj 2021 men som alla vet gjorde pandemin 
det omöjligt att köra då. Guiderna gav sig inte och gjorde ett nytt försök vilket gjorde att resan kunde köras hösten 
2021 med 16 glada deltagare.

glatt umgänge och aktiv MC-körning i ett ganska närbeläget, 
men för många okänt land som har mycket bättre MC-vägar än 
vad som är känt i Sverige. Guiderna på resan, Stig Larsson och 
Stefan Dangardt, uppskattar också att få visa nya vägar, hänfö-
rande vyer över berg och dalar, vackra, bevarade och upprustade 
stadsmiljöer, pittoreska byar, men även platser där befolkning-
en lever under kärva förhållanden. Nästa år körs resan 27 maj-5 
juni, välkommen att boka!
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Corona ledde till att många motorcyklister semestrade i Sverige 
sommaren 2021. Vi bor i ett vackert land som är fullt med upp-
levelser, sevärdheter och få av oss har rest runt i Sveriges alla 
hörn. Coronan har gjort att vi fått upptäcka vårt eget land. Vad 
få vet är att det finns flera campingar i Sverige som är öppna en-
bart för motorcyklister. Här får du träffa lokala knuttar och mo-
torcyklister på genomresa, precis som du. Det kanske kan vara 
värt att testa när du tar en MC-tur med övernattning nästa gång? 

RED WINGS MORA MCK MC-CAMPING OCH STUGOR
Alla som besöker eller passerar Mora på mo-
torcykel är välkomna att campa, hyra stuga el-
ler hyra bädd i klubbstugan hos MC-klubben 
Red Wings. Här övernattar hojåkare till bra 
pris i vacker skogsmiljö nära E45 i hjärtat 
av Dalarna. Det finns toaletter, tillgång till kylskåp och tork-
skåp. Även dusch-, tvätt-, disk- och kokmöjligheter finns. 
Klubbstugan är öppen 18.00-21.00 juni-augusti då campingen 
är öppen. Här finns förutom lättare förtäring även TV, ste-
reo, darttavla, biljardbord, tidningar och turistinformation.  
www.redwingsmoramc.se 

CAMP VMCK, BANKERYD MC-CAMPING OCH STUGOR
Camp VMCK ligger vidunderligt vackert vid 
Vätterns strand i Bankeryd, någon mil från 
Jönköping. Den drivs av Vätternbygdens MC-
klubb som erbjuder både camping i tält och 
stugor. På området finns dusch, toalett och ett 
kök där man kan laga egen mat. Klubbstugan 
är öppen dagligen från 18.00 och här kan du köpa enklare mat 
och fika. Här finns wifi och TV. 
www.svenskalag.se/Vmck • E-post: info@vmck.org 

HANKSVILLE FARM, SVALÖV MC-CAMPING, B&B, STUGOR OCH BISTRO
Mitt i den skånska myllan ligger Hanksville Farm. Gården äg-
des tidigare av Yamaha Custom Club Sweden som skapade en 
mötesplats för motorcyklister. Numera har Farmen privata 
ägare som fortsätter i YCCS anda. Här kan du bo i rum, stuga 
eller i möblerat tält. Frukost, sänglinne, handdukar och slut-
städning ingår i priset. Du kan också bo i eget tält på camping-
en. Farmen har lunchservering måndag-fredag och dessutom 
middag alla dagar vid förbeställning. Även lunch och fika på 
helgerna sommartid. Restaurangen har fullständiga rättighe-
ter. Till Farmen är du välkommen ensam eller tillsammans 
med din klubb. Här kan du bara ta en fika eller stanna några 
dagar för att upptäcka fina MC-vägar och sevärdheter i Skåne. 
www.hanksville.se • E-post: info@hanksville.se



Gamla Tunavägen 30
784 60 Borlänge
0243-669 70
info@svmc.se
www.svmc.se


