
Sveriges 
MotorCyklister
en presentation



Vilka är SMC?

• En intresseorganisation
för alla som kör MC
• Ett kansli i Borlänge med  
12 heltidsanställda 
• 21 distrikt med 
förtroendevald styrelse
• 350 klubbar
• 65 000 medlemmar= var 
fjärde svensk MC-ägare
• Finansieras av 
medlemmarna
• Den enda parten som
företräder motorcyklister på
landsväg
• En garanti för att orimliga
förslag aldrig blir verklighet



• SMC är motorn i säkerhetskulturen bland motorcyklister
• Motorcyklister efterfrågar information om säkerhet
• Motorcyklister efterfrågar fortbildning och skyddsutrustning
• Motorcyklister kräver att Nollvisionen även ska omfatta MC



SMC:s MC-politiska 
arbete

• Opinionsbildning – nationellt 
och internationellt

• Information

• Trafiksäkerhet

• Säkrare vägar

• Säkrare förare

• Säkrare fordon

• Rimliga och rättvisa regler



Olycksutvecklingen går åt rätt håll!

• Antalet MC i trafik har mer
än fördubblats under 20 år

• Samtidigt har antalet
dödade och svårt skadade
sjunkit eller varit konstant

• Ett pågående
trafiksäkerhetsarbete på
många områden är svaret
på varför!



SMC School-
en av världens
största MC-
utbildare

• Genomför fortbildningskurser i hela landet

• Utbildar ständigt nya instruktörer

• Alla instruktörer och kurser certifierade

• Godkända av försäkringsbolagen

• Bokning för kurser 2022 är öppen och intresset stort!



SMC Sport

• När du vill testa MC-sport under 
ordnade och säkra former

• Stor verksamhet i roadracing med 
eget klubbmästerskap 

• Racing Academy

• Stunt på gång

• 394 licensierade förare inom 
backracing, roadracing, enduro, 
MX,  dragracing, minimoto, 
supermoto, flat track och trial



SMC Club

• MC-träffar, fester, hojturer, events

• Hoj-X, Mälaren Runt, Riksträffen, SMC Weekend är 
SMC:s egna events

• Dessutom rabatter, förmåner, SMC-Boken, SMC-
appen med mera



SMC Travel

• En egen resebyrå med resor för 
medlemmar av medlemmar

• Egna guider

• Resor i Sverige, Norden, Europa 
och världen

• Tips, information och rabatter om 
resande

• FIM-arrangemang



Tack för ordet!

• Namn.namn@adress.com
telefon: 070-538 39 38

• SMC Distrikt


