EN KORT

PRESENTATION
Club MC-Veteranerna Sverige

Besök oss på

www.mcveteranerna.se

motorcyklar & mopeder
30 år och äldre
- det är det vi sysslar med!

Club MC-Veteranerna
Sverige (MCV)
Klubben bildades 1971
För alla som är intresserade av gamla
mc, mopeder och dess historia
Över 5700 medlemmar
spridda över hela världen
Uppskattad klubbtidning
med 5 nummer/år
Matrikel med medlemmars fordon
och tillgång till märkesspecialister
28 lokalavdelningar & specialsektioner
Annonsering efter delar och kunskap
via vår hemsida och tidning
Gilla oss på Facebook
Förmånlig försäkring via MHRF

Det går att ansöka om försäkring via nätet.

Tidningen
MC Veteranen
Som medlem i MCV får du
fem gånger per år klubbens
mycket uppskattade tidning
MC Veteranen.
Här finner du reportage från
klubbens och lokalavdelningarnas
aktiviteter, motorcykelhistoriska
tillbakablickar, renoveringstips,
märkesspecifika modellpresentationer, intressant
information från våra myndigheter
som rör hobbyn med mera.

Lokalavdelningar
& specialsektioner
Genom våra lokalklubbar och specialsektioner
skapas intressanta och
spännande möten för dig.
Vi har 25 lokalavdelningar,
från MCV Österlen i söder
till MCV Skellefteå i norr,
och 3 specialsektioner;
Cross & Trial Veteranerna,
Militärsektionen samt
Panthersektionen som
alla är rikstäckande.
De ordnar rallyn, träffar och
marknader på det lokala
planet. Här kan du träffa
kompisar att åka ihop med
och personer som vill dela
med sig av sina kunskaper
om sina mc-märken.

Din närmaste lokalavdelning hittar du på MCV:s
hemsida, i tidningen MC
Veteranen eller genom att
kontakta vårt kansli.
Kommande aktiviteter
annonseras i både tidning
och på lokalavdelningarnas
hemsidor och facebook.
Du som inte är medlem i en
avdelning kan ändå delta
i arrangemang och rallyn,
kanske blir du medlem!

Observera att du som
medlem enbart i en lokalavdelning inte kan teckna
den s.k. MHRF-försäkringen
och heller inte få klubbens
tidning MC Veteranen.
För detta krävs alltså
medlemskap i Club
MC- Veteranerna Sverige.
För mer information om
lokalavdelningarna, se
baksidan av denna folder.

MCV:s Lokalavdelningar
& Specialsektioner

Götaland
MCV Blåklinten
MCV Bohus-Dal
MCV Falbygden
MCV Falkenberg
MCV Göingebygden
MCV Jämjö-Torsås
MCV Halmstad
MCV Hyltebygden
MCV Kristianstad
MCV Kungsbacka
MCV Ljungby
MCV Nord Västra Skåne
MCV Nässjönejden
MCV Sydost
MCV Väst
Partille MCV
MCV Österlen

Svealand
MCV Arvika
Hammarö MC-Veteraner
MCV Kristinehamnsnejden
MCV Stockholm-/Mälardalen
Norrland
MCV Jemtland
MCV Skellefteå
MCV Umeå
MCV Örnsköldsvik
Specialsektioner
Cross & Trialveteranerna
Militärsektionen
Panthersektionen

Prickarna på kartan visar våra 25 lokalavdelningar (2016).
För mer information om hur du kommmer i kontakt
med din lokalavdelning: www.mcveteranerna.se
Saknas du en lokalavdelning i ditt närområde och du
gärna vill starta upp en avdelning? Kontakta vårt kansli!

Club MC-Veteranerna Sverige
Väktarevägen 2 C
291 63 KRISTIANSTAD
E-post: info@mcveteranerna.se
www.mcveteranerna.se
facebook: Club MC-Veteranerna Sverige
Telefon: 044-12 16 70

