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SVERIGES MOTORCYKLISTER	  
SMC:s  mål   
att  vara till  största  möjliga  nytta  för  medlemmarna 

Vision   
SMC  är  den  världsledande  ideella 
motorcykelorganisationen   

Mission     
SMC  skall  verka  för  ett  bekymmersfritt  
motorcykelåkande  i  ett  trafiksäkert  samhälle 



Riksorganisationen  
Sveriges MotorCyklister, SMC 

• Ideell organisation för motorcyklister ca 
70.000 medlemmar

• För alla motorcyklisters talan
• Viktiga arbetsområden är: information, 

trafiksäkerhet, turism, försäkringar, 
konsumentfrågor, opinionsbildning och 
internationellt arbete

• Kärnvärden: Ansvar, gemenskap, kärlek 
till att köra motorcykel 



SMC:s mål: att vara till största 
möjliga nytta för medlemmarna 
• 70.000 medlemmar
• 21 distrikt
• 400 klubbar
• 800 instruktörer/

resurser
• 1000-tals ideella
• En styrelse
• Demokrati
• Ett kansli och en 

redaktion i Borlänge 

• Åtta anställda på 
kansliet, fyra på 
MC-folket

• SMC arbetar med allt 
som rör motorcyklism, 
nationellt och 
internationellt

• För alla motorcyklister i 
Sverige

• SMC – världens största 
MC-organisation 



SMC driver alla frågor 
som rör MC 

Mycket gör livet enklare för alla 
motorcyklister  
• Politiskt arbete, nationellt och internationellt
• Information
• Opinionsbildning
• Remissinstans – lagstiftning
• Regelverk
• Rådgivning
• Undersökningar
• Forskning och utveckling



Inom	  SMC	  Club	  arrangeras	  träffar,	  fester,	  rallyn	  
och	  annat	  som	  gör	  livet	  kul! 

 

• 400 klubbar
• SMC-Boken
• SMC Appen
• Medlemsförmåner
• Mälaren Runt
• Hoj-X
• Mässor

 

• Juridisk hjälp
• Skadefond
• Rättsfond
• Ezzos minnesfond
• Svenska och

utländska träffar
& events



Att resa är en stor del av MC-livet	  
• SMC Travel AB

MC-resor i vårt eget
resebolag

• Reseinformation på
hemsidan

• Resereportage i MC-
Folket

• Internationellt körkort
och campingkort

• FIM-rally



Säkrare motorcyklister genom SMC School 

• 300 MC-kurser årligen i hela landet
• Grundkurser:

Knix-, avrostning-, tjej-, ny på MC-, 
custom-, gruskurs med flera

• Avancerad på storbana
• 800 instruktörer och resurser
• Kurser och seminarium för 

förtroendevalda
• Kurser i distrikt – HLR, LABC, 

mekarkurser
• Skola för unga roadracing förare 



SMC Sport, snabbast växande sportklubben 

• Möjlighet att testa sina gränser på ett säkert sätt

• För SMC medlemmar som vill testa MC-sport men tycker
att steget är för stort att börja med traditionell
tävlingsverksamhet

• I SMC Sport kan du delta med din landsvägshoj

• SMC Sport kan jämföras med Korpen!

Roadracing ska ske på bana - inte på allmän väg! 



MC-Folket
Nordens största MC-magasin! 

• Fyra anställda på redaktionen 
• Frilansare
• Åtta nummer per år
• Tester, resor och research
• Information från SMC
• Information från och till distrikt, 

klubbar och medlemmar
• Den enda MC-tidning du 

behöver…



Tack för ordet! 

Och du,  glöm inte:  
Kör motorcykel som om du älskar livet! 

Hälsningar från SMC och 70.000 medlemmar! 






