


SMC står sedan 1963 på motorcyklisternas sida i alla frågor som rör 
MC-politik i Sverige, Europa och världen. SMC driver ett intensivt 
opinionsarbete samtidigt som vi är en informationskälla för motor-
cyklister, media, politiker och myndigheter, inom allt som rör motor-
cyklism. SMC:s lobbyarbete omfattar allt från säkrare vägar, rimliga 
och rättvisa regler i MC-relaterade frågor till ett enklare och billigare 
MC-ägande. Tack vare dig blir motorcyklisternas röst starkare. 



Inom SMC hittar du alla träffar, fester och evenemang du kan tänka 
dig. Du behöver aldrig köra ensam om du är med i världens största 
MC-gemenskap med cirka 400 anslutna klubbar. Häng med oss på 
härliga turer som Mälaren Runt och kliv ombord för Hoj-X, vår år-
liga kryssningshelg till sjöss fullpackad med likasinnade hojåkare. 



På motorcykel är resan verkligen en del av målet. Vårt eget resebo-
lag, SMC Travel, tar dig och hojen på nya äventyr i när och fjärran. 
Tillsammans med våra guider kan du glida längs bergssidorna i Dolo-
miterna, köra offroad i norska fjällen eller följa racen på Isle of Man. 
Hitta din favorit bland årets resor i vår resefolder eller på hemsidan.



SMC erbjuder Sveriges bästa MC-kurser. Kurserna passar alla typer 
av förare oavsett tidigare erfarenhet. Vi arrangerar fortbildning på 
storbanor, gokartbanor och andra utbildningsplatser runt om i lan-
det under hela MC-säsongen. Att gå en kurs är bland det roligaste och 
mest lärorika du kan göra som motorcyklist. Du utvecklas som förare, 
blir säkrare och får mer skoj på din hoj. 



SMC Sport ger dig chansen att prova roadracing på ett säkert och 
kravlöst sätt. På din vanliga landsvägshoj kan du utveckla din kör-
förmåga och testa dina gränser. Samtidigt fungerar SMC Sport som 
en länk till den etablerade MC-sporten. Du kan ta racinglicens, dis-
kutera teknik och få konkreta tips på taktik inför ett race. 



Sveriges största och mest sönderbläddrade MC-tidning. I medlems-
tidningen MC-Folket hittar du intressanta artiklar om personer, 
politiska beslut, MC-tester, produkttester, reseskildringar, nyheter 
från distrikten och mycket mer. Som medlem får du åtta fullmatade 
nummer per år.
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SMC är en ideell organisation med 70 000 medlemmar. SMC:s mål är 
att göra ditt och andras MC-liv så tryggt, enkelt och roligt som möj-
ligt. Som SMC-medlem får du åtta nummer av MC-Folket per år, SMC 
Boken, SMC Appen, massor av bra rabatter och möjlighet att teckna 
förmånliga försäkringar. Skulle olyckan vara framme finns SMC:s 
Skadefond. SMC har också Rättsfonden för bidrag till rättstvister 
samt Ezzos Minnesfond med syfte att främja ungdomsverksamhet.

För mer information om medlemsskap, förmåner, aktiviteter med 
mera besök vår hemsida www.svmc.se

http://www.svmc.se

