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Yttrande över Åland Motor Events AB ansökan för anläggande av fordonsrelaterad 
aktivitetspark- Åland Ring  
Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC, bildades 1963 och har idag cirka 
64 000 medlemmar. SMC är en intresseorganisation för alla som kör motorcykel på 
landsväg och var fjärde svensk MC-ägare är SMC-medlem. SMC arbetar med allt som 
rör motorcyklism och vi ses som en viktig samarbetspartner i alla slags MC-frågor och då 
främst trafiksäkerhet för motorcyklister i Sverige och Europa.  
 
SMC har bedrivit fortbildning för motorcyklister sedan 1973. Idag är vi stolta över att 
kunna erbjuda ett varierat kursutbud på olika platser runt om i Sverige, Norge och 
Finland. SMC genomför varje år över 250 kurser och erbjuder cirka 15 000 platser. SMC 
har cirka 400 utbildade instruktörer och 300 resurser som arbetar med fortbildning inom 
SMC School. SMC:s avancerade kurser genomförs alltid på storbanor. För kurserna finns 
ett utbildningskoncept i fyra steg. Alla svenska försäkringsbolag ser SMC:s kurser som 
trafiksäkerhetshöjande. Därför gäller motorcykelförsäkringen i samband med fortbildning 
som genomförs och är godkänd av SMC. Det gäller även kurser som genomförs på 
inhägnat tävlingsområde som arrangeras och är godkända av SMC.  
 
2013 erbjuder SMC totalt 52 kursdagar på Mittsverigebanan, Molanda, Gotland Ring, 
Linköpings motorstadion, Gelleråsen, Arlanda Test Track, Kinnekulle Ring, Ring 
Knutstorp, Kemora (Finland) samt Rudskogen (Norge).  Därmed är SMC den största 
aktören bland dem som hyr banor i Sverige.  
 
Från SMC finns alltid ett behov av storbanor för våra kurser, särskilt om de ligger i 
närheten av Stockholmsområdet. SMC är därför positiv till att Åland Ring blir verklighet.  
SMC är övertygade om att det kommer att gagna motorsporten i Sverige, Finland och 
Åland. Trafiksäkerhetshöjande kurser för motorcyklister genererar också intäkter för hela 
besöksnäringen, inte bara Åland Ring.   
 
Läs mer om SMC:s kursverksamhet på: www.svmc.se/school 
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