
Massor av kul i 
dagarna fyra …   !
Galen stå-på-borden-och-spela-
underhållning med bandet  
”Nalta Rhythm Boys”. 
Westerbandet ”The Wild Bunch”. 
Yxkastning i Storforsens  
egen 5-kamp.  !
Besök på RFN-basen i Vidsel. !
Motorcykelkörning längst 
norrländska långa och kurviga 
vägar.  !
Europas största fors utanför 
hotellfönstret.  !
Motorcyklar, motorcyklar och 
mera motorcyklar. !
”Nalta eljest” !
Deltagare på SMC Riks årsmöte 
bjuds på lunch.

WWW. S VMC . S E / NO R R BOT T EN

Vi är en MC-politisk 
organisation som arbetar för 
att tillvarata svenska 
landsvägsmotorcyklisters 
intressen. !
Några av våra 
medlemsförmåner är att vi 
anordnar kurser och resor. Ger 
ut tidningen MC-folket, samt 
våra hjälpande insatser med 
SMC:s Rättsfond – hjälper 
hojåkare i rättstvister.  
SMC:s Skadefond – hjälper 
trafikskadade motorcyklister. 
Hos oss får du även rabatter och 
information om allt som har med 
motorcykel att göra. !

SMC, Sveriges 
Motorcyklister

SMC årsmöte 2014 
Anordnas av distrikt SMC Norrbotten

HOJTRÄFF 
mitt i midnattsolens 

STORFORSEN 
5–7 september

http://WWW.SVMC.SE/NORRBOTTEN
http://WWW.SVMC.SE/NORRBOTTEN


Storforsen saknar 
motstycke. Miljön, 
lokalerna, maten, den 
storslagna forsen och 
förstås den fantastiska 
gemenskap och trevliga 
stämning som uppstår 
när vi SMC:are träffas, 
en väl sammansatt mix 
för en lyckad träff.

Såhär bor vi … 
Hotellrum med frukostbuffé 
Del i dubbelrum 600 kr/dygn inkl.moms 
Enkelrum 900kr/dygn inkl.moms !
Stugboende 
Tvåbäddsstuga – självhushåll. Sovstuga med  
två sängar, bord och stolar utan wc och vatten.  
Pris/dygn 310 kr inkl.moms 
Fyrbäddsstuga – självhushåll. Två sovrum,  
kylskåp, kök, tv, Internet, dusch och wc.  
Pris/dygn 1100 kr inkl.moms !

Camping 
Husvagn/tältplats utan el. Pris/dygn 170 kr 
Husvagnsplats med el. Pris/dygn 210 kr !
… och här bokar du!  
Hotell Storforsen 0929–721 00 

Guidad tur RFN museum 
RFN (Missile Test Range Vidsel) är Europas 
största militära instrumenterade övnings- 
och provområde på land. 
Museet är inrymt i en av RFN:s äldsta 
hangarer. Där speglas verksamheten vid 
RFN sedan 1958.  
En unik samling av fjärrstyrda målflygplan 
ingår i utställningen. 
OBS! Måste bokas  
senast 15:e augusti.

!
Save-the-date 
Årsmöte SMC Norrbotten 

19 oktober 14:o0 

Luleå NBV på 

Magasingatan 25 

Anmäl er till v
ice-ordförande 

Stefan Hult 070-360 94 76

Visning av 

MC & kläder

Svängig underhållning 
Fredag: ”The Wild Bunch”  
Lördag: ”Nalta Rhythm Boys”

Storforsen-runt 
Grus eller asfalt-tur 
Våra instruktörer i SMC Norrbotten håller i 
guidade turer på grus och asfalt. 

Årsmöte 
SMC Riks 
Lördag 13:00. Deltagarna bjuds 
på lunch av Älvsbyns kommun. 

• Best in Show 
• Pris för längsta färdväg på MC

För mer information: www.storforsen-hotell.se eller www.svmc.se/norrbotten !
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