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SMC i Hemlingbystugan den 10 april 2014
Torsdagen den 10 april, fick MCHK Gävleborg besök av ordförande centralt i SMC,
Tomas Bergström som bor i Gävle
samt ordförande för Gävleborgsektionen av SMC, Chatrine Södergren, som har sina
bopålar i Jäderfors.
”SMC-paret” berättade om SMC, vad de gör och vad de står för. Tomas berättar att av
Sveriges c:a 250.000 knuttar
som är landsvägsåkare, så är hela 65.000 anslutna till SMC, som förresten står för
Sveriges Motorcyklister. SMC består
av 21 distrikt och 400 klubbar och har 750 instruktörer samt över detta tusentals övriga
medarbetare. De arbetar för allt
som rör motorcyklism, både nationellt och internationellt och försöker få bort och ofta
även lyckas, de värsta avarterna
som kommer från mindre vetande beslutsfattare, detta lyckas ofta genom lobbyarbete vid
riksdag och regering samt även
inom EU.
SMC har nu köpt ett eget hus i Borlänge, som har adress Gamla Tunavägen 30 och har
på grund av detta minskat sina
boendekostnader med 200000 kr/år mot när de hyrde. Det är femton personer anställda i
detta hus inklusive de som håller
på med tidningen MC-folket som utkommer med åtta nummer per år och denna tidning
har nu kommit upp i den fina åldern
av 50 år.
Omsättning för SMC är hela 30 miljoner kronor per år. Snittåldern för SMC-medlemmarna
är förresten 47 år och dessa
kör i snitt 610 mil per år. Inom det egna bolaget Travel arrangeras mc-resor, hela 27
stycken blev det 2013. För de
racingintresserade finns SMC Sport, som är en Svemoansluten klubb.
SMC arbetar mycket för de vägar vi kör på, såsom friktionsmätningar (mycket viktigt),
bort med gruset från asfaltvägarna
och när det finns grus på dem, skall det varnas genom skyltning. MC-parkeringar, ”Säkra
vägar” är samarbetsprojekt
med Trafikverket. Stödremsor av grus bredvid vägen, skall också vara bredvid vägen och
inte på densamma.
Chatrine berättade även lite av vad som händer i vårt distrikt av SMC. Knix-kurserna har
redan börjat på Rörbergs
Gokartbana, varannan måndag fr o m 28 april t o m 1 september. Andra evenemang är
Grundkurs på Färila Raceway
25 maj, Gökotta in Lingbo 28 maj (kvällen före Valborundan), Hemlig tur mot gemensamt
mål med start på olika ställen i
Gävleborg 6 juni mm. Det finns även körning på stor bana för dem som vill.
Alla som passerar Borlänge, är välkommen in på en kopp kaffe avslutar Tomas och
Chatrine med att säga samt att en stor
sak är att försöka få andra trafikanter att SE OSS när vi kommer på våra motorcyklar.
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Tomas Bergström och Chatrine Södergren, berättade om SMC och allt bra som de häller
på med.
Text och foto: Caj Abrahamsson
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