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Obs! SMC Västra Götaland reserverar sig för eventuella tryckfel samt ändringar som ligger utanför
vår kontroll. Ta för vana att kontrollera uppgifterna på www.svmc.se/vastragotaland eller på
respektive arrangörs hemsida för uppdateringar i sista minuten.

Snart är den här – mc-säsongen!    
Hitta ny inspiration med Gulingen 2018. Massor av tips som vi har fått bl.a. från mc-klubbarna i 
länet. Tror inte att 2018 blir sämre än 2017 om vi hjälps åt i trafiken. Vi kämpar på med vårt påver-
kansarbete – mc i busskörfält m.m.

Ta del av vårt kursutbud; Avrostningar, KNIX och Storbanekurser. Nytt för i år är en KNIX för tjejer 
eftersom det fanns önskemål om detta. Läs mer om kurserna och boka på: www.svmc.se/school

Hoppas att något i kursutbudet passar dig.

OBS 1! Vissa datum är preliminära här i Gulingen, oavsett verksamhet.

OBS 2! Årsmöte 25 mars 2018, se längre fram i denna Gulingen.  
Medlemsmöte prel. senare till hösten i höst.

Ha en fin säsong 2018. Hoppas vi ses!                                

Jan Rickardsson 
Ordförande och Instruktör  
(Grundkurser och Avancerade kurser s. k. GI resp. AI)
SMC Västra Götaland.
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och personlig utrustning!

20 år i branschen 
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LINKÖPING • MALMÖ • STOCKHOLM
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INFORMATION OM SMC VÄSTRA GÖTALAND

Sveriges MotorCyklister – SMC är indelat i  
21 distrikt. Detta för att det ska vara lättare att 
jobba nära er medlemmar. 

SMC Västra Götaland – eller som vi säger  
i dagligt tal SMC Väst – är ett av de största  
distrikten med ett medlemsantal på 11 420 
(16 jan 2018). 

Även om vi redan är många i distriktet så  
är målet att vi ska bli fler. Med ett ökat med-
lemsantal och engagemang kan vi få större 
gehör för våra krav hos politiker och myndig-
heter i frågor som rör motorcyklism i allmänhet 
och trafiksäkerhet i synnerhet!

Passa gärna på att värva nya medlemmar 
när du träffar andra motorcyklister. 

Nämn då våra medlemsförmåner:
• Medlemstidningen MC-Folket 8 ggr per år
• Rabatter, bl a på försäkring
• SMC Boken – även kallad hojåkarnas bibel
• Gulingen (som du just nu håller i din hand)
• 15 min. gratis juridisk rådgivning
• Skadefonden och Rättsfonden
• Rabatter hos handlare och på fikaställen 
• SMC-Appen m.fl.
Läs mer på www.svmc.se under Medlemsför-
måner.

SMC Västra Götaland på internet 
Alla SMCs distrikt har egna hemsidor som ligger under SMC Riks: www.svmc.se Därifrån kan du gå 
in under ”Distrikt” eller att gå direkt till: www.svmc.se/vastragotaland för att se vad som händer i 
ditt område. 
Vi finns även på Facebook: 
www.facebook.com/smcvastragotaland. 
Innehållet på internet bygger precis som Gulingen på 
tips från medlemmar, klubbar och andra arrangörer.

Dina tips är också välkomna! Kontakta vår webmaster eller 
vår distriktsinformatör. Lägg gärna ett bokmärke på 
www.svmc.se/vastragotaland

SMC-Appen
SMC-Appen i din smartphone kan hjälpa dig att hitta till närmaste MC-parkering, café, restaurang, 
boende, verkstad eller MC-butik samt ge info om kurser, körningar och träffar. 

Du kan dessutom spela in dina rutter när du kör och sedan publicera dem så att andra app- 
användare också kan köra dem. Appen har en egen hemsida: www.svmcapp.se 
Där kan alla användare logga in på sin egen sida för att exempelvis hantera sina inspelade rutter.

Börja med att ladda ner appen till din smartphone. Kom ihåg att ställa in avståndet på ”Sverige”. 
Gör detta redan nu så är du redo när säsongen börjar! 
PS. I appen finns ett kontaktformulär för synpunkter och rapportering av buggar. Använd gärna det!

E-postadresser till SMC Västra Götaland

Styrelse:
ordforande@smcvast.se
sekreterare@smcvast.se
kassor@smcvast.se

Allmänna frågor:
distriktsinfo@smcvast.se
webmaster@smcvast.se

Arbetsgrupper:
fyrbodal@smcvast.se
goteborg@smcvast.se
skaraborg@smcvast.se
gulingen@smcvast.se
Grundkurser: gk@smcvast.se
Avancerade kurser: ak@smcvast.se

Nomineringar till styrelsen:
valberedning@smcvast.se

Se hemsidan för aktuella uppgifter om  
styrelse, grupper och valberedning.

Bli eller värva medlemmar direkt via hem-
sidan, SMC-Appen eller genom att maila till  
distriktsinfo@smcvast.se

Det går även bra att kontakta SMCs kansli 
på telefon 0243-66970. 
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Både KNIX-kurser och Avancerade kurser genom-
förs stegvis. En kursdag – ett steg.

Steg 1 – Motorcykeln 
Hur reglagen påverkar motorcykeln och hur 
de kan använda dem på bästa sätt för att 
öka säkerhetsmarginalerna övas. Grund-
läggande körteknik där gaskontroll, mot-
styrning och inbromsning före kurva ingår.

Steg 2 – Spårval 
Deltagarna övar sig att utnyttja körbanan 
och anpassa sin körteknik efter rådande för-
hållanden. Fokus läggs på olika blickövning-
ar, val av svängpunkter samt körställning.

Steg 3 – Människan 
Övningar som ger ökad förståelse för hur del-
tagarna mer aktivt sätt kan använda sina sin-
nen i sin motorcykelkörning. Fokus på förarens 
beteende och teknik för att minimera risker 
och hantering av paniksituationer.

Steg 4 – Individuell coaching 
(Ev. också vid KNIX)
Efter att steg 1-3 är avklarade kan deltagaren
i steg 4 själv identifiera sina utvecklingsom-
råden och tillsammans med sin instruktör 
arbeta mer ingående med dessa.

Utöver dessa steg indelas deltagarna i 3-4  
färdighetsberoende  hastighetsgrupper. 

Steg 5 – Licensutbildning SMC Sport
(Ej KNIX)

Steg 6 – Träning för licensförare 
(Ej KNIX)

Utveckla dina körkunskaper  
med SMC Västra Götaland!
Vi erbjuder Grundkurser (Avrostning, Grus, KNIX) och Storbanekurser

Alla motorcyklister oavsett ålder, erfa-
renhet eller körstil kan utveckla sina kör-
färdigheter och sitt aktiva förarbeteende 
på någon av våra kurser .

Syftet med våra kurser är att du ska  
utvecklas som förare och samtidigt ha  
roligt. SMC-kurserna vänder sig till alla 
motorcyklister men har olika fokus. Tidi-
gare kurserfarenheter krävs inte. Körkort, 
godkänd skyddsutrustning, registrerad mc 
godkänd för trafik som är trafikförsäkrad 
krävs däremot. Övningskörning är tillåtet 
vid KNIX.

Grundkurser
AVROSTNINGAR/GRUSGRUNDKURSER ut-
förs på platser med ytor där deltagarna 
under avslappnade former får träna kör-
teknik, bl.a. broms, balans, blick och kör-
ställning. Landsvägskörning kan ingå som 
ett moment. Ökad körtrygghet är ett av 
målen.

KNIX-KURS 
KNIX-kurser bedrivs på gokartbana och  
liknar ”Avancerad kurs”. Se utbildnings-
stegen i rutan här intill. Vid vissa kurstill-
fällen mixas Avrostning och KNIX.

Storbanekurs
En STORBANEKURS vänder sig också till 
alla kategorier av motorcyklar och förare 
– såväl custom som supersporthojar!
Kurserna använder någon av landets  
racerbanor som övningsområde för att 
kunna genomföra utbildningen med hög 
säkerhet och under realistiska förhållan-
den.
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SMC Västra Götalands Grundkurser  
– Avrostning, Grus och KNIX

MC-körning kräver förare som är aktiva 
och använder hela kroppen, och knoppen .

Förbättra förmågan att köra din MC och bli 
en säkrare MC-trafikant. Du får inblick i de 
moment som varje motorcyklist bör vara 
bra på och kan öva på i sin MC-vardag. 
Ökad säkerhet och färdighet gör givetvis 
körningen roligare också, eller hur?
Se också  www.svmc.se/vastragotaland.

AVROSTNING 
Är det klassiska tillfället på våren då du 
smörjer upp dina körfärdigheter. De flesta 
som har MC-körkort känner till detta format. 

GRUS – GRUNDKURS
Riktar sig främst till dig som kör vanlig hoj 
och som helst vill fortsätta men vänder 
när grusvägen dyker upp. Kursen ger ökad 
känsla för hojens egenskaper och är myck-
et nyttig även för den vanliga körningen.

KNIX
Deltagarna delas in i tre färdighetsgrupper:

GRÖN: Du som sällan eller aldrig har kört 
KNIX.

GUL: Du som har kört KNIX några gånger.

BLÅ: Du som har kört KNIX flera gånger 
och kanske någon Avancerad kurs.

Dessa färggrupper delas och övar enligt 
de utbildningssteg, som finns på föregå-
ende sidor.

KNIX är en bra grund för dig som vill prova 
Avancerad kurs på stor bana.

DET BÄSTA TILL SIST
Kurserna ger dig en kul MC-dag där du 
åker hem trött men nöjd och med ett stort 
leende på läpparna.

KURSPLATS GLIMMINGE MOTORSTADION
Glimmingens gokartbana som ligger strax 
öster om Uddevalla intill gamla 44:an  
mellan Uddevalla och Trollhättan. Där finns 
tillgång till toaletter och restaurang. Lunch 
ingår i kursavgiften. För vägbeskrivning se: 
www.sverab.se/Uddevalla.html.
 
SMC Västra Götalands Grundkurstillfällen 2018
Avrostning 
•   8/4 Stora Holm Trafikövningsplats, Säve
•   14/4 Trestad center, Vänersborg
•   22/4 Skövde (plats meddelas senare)

Grus – grundkurs 
Se hemsidan för info om ev. kurs.  
Detaljerade beskrivningar se
www.svmc.se/vastragotaland eller
grundkurser.svmc.se eller på Facebook 
– SMC Västra Götaland.

KNIX-kurser 
• 3 juni, Glimmingen, Uddevalla
• 2 september, Glimmingen, Uddevalla
Eventuellt fler tillfällen, se hemsidan. 
Detaljerade beskrivningar se  
www.svmc.se/vastragotaland eller 
grundkurser.svmc.se eller på Facebook 
– SMC Västra Götaland.

Anmälan och ytterligare info:  
www.svmc.se/vastragotaland

BORÅS MOTORSTADION, VISKAFORS
I samarbete med SMC ordnar BMW-MC-
klubben KNIX i Varberg och på Borås  
Motorstadion i Viskafors.
Se www.bmwklubben.se/distrikt/d10
Anmälan och info: 
grundkurser.svmc.se
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OBS! Begränsat antal platser på 
kursdagarna . 

INFORMATION

Anmälan: www.svmc.se/school
Information: 
www.svmc.se/vastragotaland
Sociala media: 
www.facebook.com/smcvast
E- post: ak@smcvast.se

Favoriten fortsätter: KINNEKULLE RING!
Precis som vanligt kör vi två kurstillfällen 
med SMC-Väst på Kinnekulle, en på våren 
och en på hösten. Kinnekulle ring, som  
ligger utanför Götene, är en bana där det 
händer något hela tiden; kurvor och backar 
avlöser varandra. Till och med raksträckan 
svänger!

Våra funktionärer jobbar för att du som deltagare ska få bästa möjliga kursupplevelse. Välkommen!

Avancerade Kurser 2017
SMC:s AVANCERADE KURSER är inte så avancerade som det låter . Man behöver inte ha 
gått någon annan kurs innan, det enda förkunskapskravet är giltigt körkort! Avancerad 
heter det för att kursen genomförs på storbana, en fantastisk möjlighet att utan trafikens 
störmoment träna på att köra hojen på ett sätt som tvingar fram smilgroparna!

Nytt för i år: ANDERSTORPS MOTORBANA!
Utanför Gislaved ligger Anderstorp med sin 
Scandinavian raceway, Sveriges största 
motorbana! SMC-Väst har inte kört kurs där 
de senaste två åren, men nu är det dags 
igen. Anderstorp firar under 2018 femtio-
årsjubileum sedan första tävlingen kördes 
på banan, så vi tyckte det var ett bra år att 
komma tillbaka på! Här kör vi även Steg 6.

Lagom till semestern: RUDSKOGEN  
MOTORSENTER!
Även i år kör vi på Rudskogens motorsenter 
i Norge! Banan ligger bara en timme in i 
Norge från Strömstad, och är en riktigt tek-
nisk bana som bjuder på allt ifrån skarpa 
90-graderskurvor till svepande hästskokur-
vor. En favorit för många, passa på! Här kör 
vi även Steg 6.

Kurser på storbana 
passar alla hojtyper.
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Avancerade kurser med SMC Västra Götaland 2018

  Datum  Kursplats  Typ  Pris
APRIL 28/4  Kinnekulle  School  1700 kr
 29/4   Kinnekulle  School  1700 kr

JUNI 2/6  Anderstorp  School  1800 kr
 3/6   Anderstorp  School  1800 kr
 1/6  Anderstorp Sport 6 1450 kr
 2/6  Anderstorp Sport 6 1450 kr
 3/6  Anderstorp Sport 6 1450 kr

JULI 1/7   Rudskogen  School  1800 kr
 2/7   Rudskogen  School  1800 kr
 3/7   Rudskogen  School   1800 kr
 1-3/7   Rudskogen  School – 3-dagars  4950 kr
 1/7   Rudskogen  Sport 6  1450 kr
 2/7   Rudskogen  Sport 6 1450 kr
 3/7   Rudskogen  Sport 6 1450 kr
 1-3/7  Rudskogen  Sport 6 – 3-dagars 3950 kr

AUGUSTI 25/8  Kinnekulle School 1700 kr
 26/8  Kinnekulle School 1700 kr

I priserna ingår lunch och fika. Är du inte SMC-medlem betalar du 
medlemsavgiften på 495 kr i samband med kursbokningen.
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MÅNDAGAR

Sollebrunn – Bjärke MC
GPS 58.120594, 12.532182
Hemsida: www.bjarke-mc.dinstudio.se
Dagstur, måndagar jämn vecka. Start  
kl. 10.00 från ICA-parkeringen i Sollebrunn. 
Du är välkommen med motorcykel eller bil. 
Kontaktperson Björn Svensson, 0708-700664
Säsong: Hela

TISDAGAR

Munkedal – MC Munken
GPS 58.474560, 11.684200
Hemsida: www.mcmunken.se
Start från klubbstugan kl 18.00 för en tur
i vårt natursköna område, fikastopp på
vägen. Alla är välkomna, oavsett modell på
motorcykel och person. Hitta till oss med
hjälp av kartan på hemsidan.
Säsong: Början av maj-början av september

Hindås – YCC West
GPS 57.69673, 12.39725 
Hemsida: www.yccsweden.se, region West
Öppet hus kl. 18.00-20.00, YCC West 
Långnäs klubblokal (delas med Hindås MC) 
Risbohult 115. Vi drar igång tisdagsgrillen 
den 4 april.
Säsong: Början av maj-början av september

ONSDAGAR

Stenungsund – Boxvik Bikers 
Kvällstouring på onsdagar kl. 18.00 från 
Circle K i Stenungsund.  
Kontakt Jan Berndtsson, 0706-85 54 38.
Säsong: 2 maj-19 september

Sollebrunn – Bjärke MC
GPS 58.120594, 12.532182
Hemsida: www.bjarke-mc.dinstudio.se
Kl. 18.00 vid ICA-parkeringen. Samlad
körning till ett fikaställe. Kontaktperson
Jonas Damgren 0703-584411 och
Björn Svensson 0708-700664.

Säsong: Mitten april-mitten september

Borås – Eagle Riders MC
GPS 57.703006, 12.842494
Hemsida: eagleriders.se
Fika varje onsdag mellan 17.00 och 19.00
förutom sista onsdagen varje månad då vi
har månadsmöte. Varmt välkomna om ni
är ute på en tur och är lite fikasugna.
Säsong: Året runt

Göteborg – Göteborg Chapter Sweden
GPS 57.642398, 11.995123
Hemsida: www.hog-goteborg.se
Körningarna utgår från H-D House
Mölndal, Aminogatan 32 C Göteborg
Onsdagar 18.00-20.30 Vi träffas en
halvtimme innan avfärd.
Säsong: Slutet april-början av september

Skeppsviken – Skeppsviken Girls
GPS 58.341721, 11.912286
Hemsida: www.skeppsvikengirls.com
Start kl. 17.45. Vi träffas och kör planerade 
MC-turer i Bohuslän med omnejd.
Varje onsdag om vädret tillåter.
Säsong: 2 maj-29 augusti

St . Kulhult – Skaraborgs MC Touring Club
GPS 58.281900, 13.413780
Hemsida: www.smctc.se
Start kl. 18.30 från parkeringen vid
Billingens Golfklubb.
Säsong: Maj-september

Mariestad – Taurus Mc
GPS 58.714633, 13.819664 
Hemsida www.taurusmc.se
Maj och Juni start varje onsdag 18.30 från 
infarten till småbåtshamnen i Mariestad. 
Juli oplanerade turer. Augusti och september 
start varje onsdag 18.00 från infarten till 
småbåtshamnen i Mariestad. Ca en timmes 
körning till något fik eller också medhavd 
fika. Se hemsidan för aktuell information.
Säsong: Maj- september 

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER

Dessa körningar, fikaträffar och annat trevligt är sådant som klubbar och hojfolk anordnar runt 
om i distriktet. Aktiviteterna är öppna för alla. Tänk dock på att kolla tid och plats med respek-
tive arrangör för eventuella feltryck eller ändringar som tillkommit efter tryck!
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Stenungsund – Stenungsunds MC Club
GPS 58.072469, 11.859063
Hemsida: www.stenungsundsmc.se
Onsdagar kl. 18.00 träffas vi vid klubb-huset 
för gemensam körning eller bara fika. Alla är 
välkomna oavsett MC, ålder eller kön.  
Kontaktperson: Urban Hansson.
Mail: info@stenungsundsmc.se
Säsong: Maj-september

Stora Höga – Café Fr . Andersson
GPS 58.01506,11.83284
MC- och bilträffar varje onsdag kl. 18.00-
21.00, året runt. Vi finns på Facebook.  
Se även annons här i Gulingen.
Alla är varmt välkomna!
Säsong: Året runt – oavsett väder!

TORSDAGAR

Uddevalla – Uddevalla MC
GPS 58.353850, 11.915040
Hemsida: www.uddevallamc.se
Vi träffas kl. 18.00 vid Mona-Lisas i  
Uddevalla för en tur med fikastopp.  
Kolla hemsidan för mer info.  
Vi låter vädret bestämma.
Säsong: 3 maj-20 september

LÖRDAGAR

Göteborg – Goteborg Chapter Sweden
GPS 57.642860, 11.994960 
Hemsida: www.hog-goteborg.se
Lördagskörningar genomförs med start 14/4 
från Probike MC 10:30-16:00.
För mer info se hemsidan 
Säsong: Mitten av april-början av september

Uddevalla – Uddevalla MC
GPS 58.353850, 11.915040
Hemsida: www.uddevallamc.se
Kl. 10.00-16.00. Lördagar jämn vecka
träffas vi vid Mona-Lisas i Uddevalla och
kör en dagstur med något trevligt mål.
Ta med fika. Mer info på hemsidan.
Säsong: 5 maj- 22 september

SÖNDAGAR

Alingsås – Messengers
GPS 57.973990, 12.585810
Hemsida www.messengers.se
Kontakt Ingvar Magnusson, 0735-704866 
eller ingvar@messengers.se
Söndagstur på skojiga vägar med lunch efter 
ca 1-1,5 timma. Start från klubbkåken kl 
13.00, varje jämn vecka. Turen är oftast 
10-15 mil lång. Välkomna med!
Säsong: 22 april-7 oktober

Göteborg – Tjejligan
GPS 57.690085, 11.905723
Hemsida: www.tjejligan.eu
Tjejligan i Göteborg - för tjejer som kör MC.
Vi samlas vanligtvis vid Klippans Konstcafé 
från kl 11.30 – avfärd kl 12.00 – för
gemensam tur mot förutbestämt mål.
För uppdaterad info se hemsidan.
Välkomna!
Säsong: Maj-september

Orust – Orust Motorcycle Club
GPS 60.472120, 15.445230
Hemsida www.orustmc.se
Kontakt info@orustmc.se
Vi är en relativt nystartad (2012) MC-klubb
på Orust där alla är välkomna oavsett MC
eller ålder. Man behöver inte vara medlem för
att få åka med oss. Om inget annat står på 
hemsidan så samlas vi vid Circle K, Henån, 
parkeringen till höger vid ån när du kör in på 
macken. Avfärd kl 10.00 Se även www.face-
book.com/groups/ 764702826939280/
Hjärtligt välkomna att hänga med på en tur!
Säsong: April-oktober

Vedum – Vedum MCK
GPS 58.167625, 12.995092
Vi är ett gäng (ca 60 medlemmar) motor-
cykelåkare som tar en tur på söndagar på
bra hojvägar till något trevligt fikaställe. Vi
välkomnar fler motorcyklister till våra turer.
Start vid Tempo i Vedum, Lövaråsgatan,
kl. 14.00 Resmålet bestäms vid start.
Kontaktpersoner:
Lars Svensson 0512-48178 och
Tomas Andersson 0730-946788.
Säsong: Hela – vid lämpligt väder!

Kom ihåg att dubbelkolla uppgifterna på resp. arrangörs 
hemsida eller på www.svmc.se/vastragotaland
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välkommen på �ka

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS!

Traversg 8, Lidköping
Lat N58° 29’ 18‘’  Lon E13° 11’ 22’’ 
www.mckonsult.se
Vxl: 0510-24035

NÄSTA FIKAPAUS 
I LIDKÖPING? 

EVENEMANG – JANUARI
25-28 januari
YAMAHA CENTER PÅ MC-MÄSSAN – B03:02  
Yamaha Center Zäta Motor, Kongegårdsgatan 1, Mölndal, GPS 57.6191,12.4350
Hemsida: goteborg.yamahacenter.com Vi syns i monter nr B03:02, välkomna!

25-28 januari
HONDA PÅ MC-MÄSSAN – C02:22
Honda MC Center/Ahlqvist MC Göteborg
Hulda Mellgrens gata 6, Västra Frölunda GPS 57.64727, 11.95959
Hemsida: www.ahlqvistmc.se Besök oss i monter nr C02:22. Välkomna!

25-28 januari
MC KONSULT PÅ MC-MÄSSAN – A01:32 och A01:42
MC Konsult, Traversgatan 8, Lidköping. GPS 58.4884106,13.1873174
Hemsida: www.mckonsult.se  
Mc-konsult med Zero, Energica och Boss Hoss i monter A01:32 och A01:42. Välkomna!

25-28 januari
SMX SPORTS PÅ MC-MÄSSAN – A02:42
SMX Sports, Datavägen 37, Askim, GPS 57.6394581,11.9596453
Hemsida: www.smxsports.se
Vi visar stort antal nyheter inför säsongen 2018. Välkomna!
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EVENEMANG – MARS

25-28 januari
HANDELSBODEN PÅ MC-MÄSSAN – A01:70
Handelsboden, Ågatan 38, Mölndal GPS 58.463980, 12.363340
Hemsida: www.handelsboden.com  Facebook: www.facebook.com/Handelsboden.mcklader
Hoppas att vi ses i monter nr A01:70!

1-3 MARS
BUTIKSMÄSSA – MÖLNDAL
Handelsboden, Ågatan 38, Mölndal GPS 58.463980, 12.363340
Hemsida: www.handelsboden.com   
Facebook: www.facebook.com/Handelsboden.mcklader
Visningshelg med erbjudanden och jippon i butiken. Se hemsidan för mer info om våra 
evenemang, våra övriga butiker samt vår webshop. 

19 mars 
TEORIKVÄLL – HISINGS KÄRRA
Kenneths MC-Service, Tagenevägen 21, Hisings Kärra. GPS 57.776969, 11.994895 
Hemsida: www.kennethsmc.se
En teoretisk – och delvis praktisk – kurskväll om motorcyklar och service.
Tid: kl. 18.00-21.00, samling från kl. 17.30. Lättare fika ingår i priset.
För SMC-medlemmar i första hand. Kostnad: 100kr/person inkl. fika,
Ännu ej-medlemmar – i mån av plats – betalar 200 kr.
Anmälan är BINDANDE och görs genom att betala via Swish 123 120 40 31,
senast 15 mars. Ange namn, medlemsnr och ”Teorikväll” på betalningen
(ännu ej-medlem anger namn och ”Teorikväll”). Kontaktperson: Janne, jan@ekberg.com 
0706-46 12 51 se även: www.svmc.se/vastragotaland

23-24 mars
YAMAHA CENTER-DAGAR – MÖLNDAL
Yamaha Center Zäta Motor, Kongegårdsgatan 1, Mölndal, GPS 57.6191,12.4350
Hemsida: goteborg.yamahacenter.com
Vi har öppet hus med massor av erbjudanden på allt i butiken!
Öppettider: Fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00-15.00 (Söndag stängt) Välkomna!
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25 mars
SMC Västra Götalands DISTRIKTSÅRSMÖTE – FALKÖPING
SMC Västra Götaland, Bygdegården, 52191 Kättilstorp 
GPS 58.0887658, 13.7306011
Hemsida: www.svmc.se/vastragotaland
Distriktsårsmöte söndag 25 mars kl 14.00. Vi bjuder på fika i samband
med mötet. Passa på att träffa styrelsen, instruktörer, arbetsgrupper
och andra engagerade medlemmar. Välkomna!

29 mars-2 april (Påsk)
VISNINGSHELG – MÖLNDAL
Handelsboden, Ågatan 38, Mölndal GPS 58.463980, 12.363340
Hemsida: www.handelsboden.com   
Facebook: www.facebook.com/Handelsboden.mcklader
Visningshelg med erbjudanden och jippon i butiken. Se hemsidan för mer info om våra 
evenemang, våra övriga butiker samt vår webshop. 

Mars/april
ÖPPET HUS – ASKIM/SISJÖN
SMX Sports, Datavägen 37, Askim, GPS 57.6394581,11.9596453
Hemsida: www.smxsports.se
Se hemsidan för info om datum och tider.

7-8 april
ÖPPET HUS – VÄRING
MC-Kompaniet, Väringsvägen 1, Väring, GPS 58.513272, 13.961546
Hemsida: www.mc-kompaniet.se
Årets MC-säsong startar med Öppet hus i Väring! Öppettider: lördag 10-16,  
söndag 10-15. Det är rea på allting i hela butiken, vi har provkörningar och alla  
leverantörer är på plats. Välkomna!

13-14 april
HJÄLMBYTARDAGAR – MÖLNDAL
Handelsboden, Ågatan 38, Mölndal. GPS 58.463980, 12.363340
Hemsida: www.handelsboden.com 
Facebook: www.facebook.com/Handelsboden.mcklader
Byt in din gamla hjälm och få bra betalt för den vid köp av en ny av oss!
Se hemsidan för mer info om våra evenemang, våra övriga butiker samt vår webshop. 

28 april 
MC’NS DAG – BORÅS
Eagle Riders MC, Viared, Borås. GPS 57.703008, 12.842500 
Hemsida: www.eagleriders.se
I sedvanlig oordning kör vi i kortege in till centrala Borås till förmån för 
Barncancerföreningen Väst. Vi samlas kl.10.00 för lite mingel innan 
avfärd som sker kl.11.00. Mackor och kaffe finns till försäljning. 
Barhäng i klubbkåken från kl.18.00. Väl mött.

Västra Götaland

EVENEMANG – APRIL
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26-29 april
VISNINGSHELG – MÖLNDAL
Handelsboden, Ågatan 38, Mölndal. GPS 58.463980, 12.363340
Hemsida: www.handelsboden.com  
Facebook: www.facebook.com/Handelsboden.mcklader
Visningshelg med erbjudanden och jippon i butiken. Observera att vi även har öppet  
på söndagen denna helg! Se hemsidan för mer info om våra evenemang, våra övriga 
butiker samt vår webshop.

27-28 april
MC-KONSULT-DAGARNA – LIDKÖPING
Mc-konsult, Traversgatan 8, Lidköping. GPS 58.4884106,13.1873174
Hemsida: www.mckonsult.se
Se hemsidan eller ring 0510-240 35 för info om öppettider och erbjudanden. 

28 april
HONDA-DAGEN – HÖGSBO/VÄSTRA FRÖLUNDA
Honda MC Center/Ahlqvist MC Göteborg
Hulda Mellgrens gata 6, Västra Frölunda GPS 57.64727, 11.95959
Hemsida: www.ahlqvistmc.se
Provkörningar, 2018 års nyheter och andra trevligheter i butiken. Välkomna!

Välkommen till 
Sveriges största 
Hondahandlare! 

Alla Hondas nyheter finns 
alltid för provkörning

HULDA MELLGRENS GATA 6, 421 23 V FRÖLUNDA. 031-746 60 70. WWW.HONDAMCCENTER.SE



15

stÄmpeljakten 2018
tävling! Jaga stämplar – vinn fina vinster! 

Besök våra annonsörer – MC-handlare och hojvänliga ställen – och få en  
stämpel+signatur i kassan när ni saker eller köper fika. 

Om ni inte har Gulingen/formuläret med er går det bra med en stämpel på kvittot!

Även i år delar vi ut stämplar vid våra egna körningar och möten.

Tävlingsstart: vid MC-mässan i Göteborg/Gulingens utgivning i slutet av mars.

Avslut: inlämning antingen vid eventuell medlemsträff i höst (för info, se hemsidan) 
eller vid distriktsårsmötet 2019.

Västra Götaland
presenterar 
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Auktoriserad verkstad, reservdelar & tillbehör
Telefon Verkstad: 031-516412     
 Telefon Resevdelar: 031-7440250

   Webb: www.kennethsmc.se
Mail: info@kennethsmc.se

WWW.HANDELSBODEN.COM

KARLSTAD • GÄVLE • GÖTEBORG   
LINKÖPING • MALMÖ • STOCKHOLM

WWW.HANDELSBODEN.COM

Ladda ner vår app!
Skanna QR-koden, eller sök Handelsboden 

på Google Play och App Store.

Draggin HolesHot  
3495 kr

TM

För första gången i MC-
jeans-världen finns det en 
byxa, som når samma slit-
styrka som racingställ. CE-
godkännandet  EN13595, 
Level 2 är den högsta 
nivån för MC-kläder. 

aDventure 
Jacket   
1995 kr

aDventure 
Pants   

1995 kr

Karlstad
Stormgatan 15
054 – 24 06 65 

info@handelsboden.com

Gävle
Södra Kungsgatan 59 

026 – 660 660 
gavle@handelsboden.com

GöteborG/Mölndal
Ågatan 38

031 – 67 47 80 
goteborg@handelsboden.com

linKöpinG
Vigfastgatan 6
013 – 329 29 60 

linkoping@handelsboden.com

MalMö
Hornyxegatan 4

040-21 38 90
malmo@handelsboden.com

stocKholM
Västberga Allé 1 

08-645 50 68 
stockholm@handelsboden.com

Se hemsida/app för öppettider.

20142014

Handelsboden
PRodUKTKaTaloG

Karlstad • Gävle • Göteborg (Mölndal) • Linköping • Malmö • Stockholm | www.handelsboden.com | 054-24 06 65

välKoMMen till våra butiKer

telefon:  054 – 24 06 65 

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Stormgatan 15

e-post:  info@handelsboden.com

KaRlsTad 

telefon:  026 – 660 660 

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Södra Kungsgatan 59

e-post:  gavle@handelsboden.com

Gävle 

telefon:  031 – 67 47 80 

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Ågatan 38

e-post:  goteborg@handelsboden.com

GöTeboRG/mölndal

telefon:  040-21 38 90

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Hornyxegatan 4

e-post:  malmo@handelsboden.com

malmö

telefon:  013 – 329 29 60 

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Vigfastgatan 6

e-post:  linkoping@handelsboden.com

linKöPinG 

telefon:  08-645 50 68 

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Västberga Allé 1

e-post:  stockholm@handelsboden.com

sTocKHolm 

Karlstad • gävle 

göteborg • linKöping 

malmö • stocKholm

www.handelsboden.com
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Ladda ner 
vår app!

Skanna QR-koden,  
eller sök Handelsboden på 
Google Play och App Store.

Ladda ner vår app!
Handelsboden i din smartphone – skanna 

QR-koden, eller sök Handelsboden på 

Google Play och App Store.

Postorder?
Ring, maila eller beställ 
direkt i vår webbshop. 
054-24 06 65  
info@handelsboden.com 
www.handelsboden.com

Facebook
Gilla oss på Facebook! Sök efter Handelsboden 

Skinn- och MC-kläder eller skriv in adressen: 

www.facebook.com/Handelsboden.mcklader

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

000 Omslag 2014 425x297 001-002, 099-100 (1400341s1-2).indd   1

2014-01-08   19:30:36

www.handelsboden.com
info@handelsboden.com

054-24 06 65

störst på Mc-Kläder

BAGSTER FRIENDLY  
1795 kr

Resevation för tryckfel, slutförsäljning och eventuella prisförändringar.

20152015

Handelsboden
PRodUKTKaTaloG

karlstad • gävle • göteborg (Mölndal) • linköping • Malmö • stockholm | www.handelsboden.com | 054-24 06 65

välKoMMen till våra butiKer

telefon:  054 – 24 06 65 

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Stormgatan 15

e-post:  info@handelsboden.com

KaRlsTad 

telefon:  026 – 660 660 

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Södra Kungsgatan 59

 Ny butik öppnar 24/2, i samma hus

e-post:  gavle@handelsboden.com

Gävle 

telefon:  031 – 67 47 80 

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Ågatan 38

e-post:  goteborg@handelsboden.com

GöTeboRG/mölndal

telefon:  040-21 38 90

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Hornyxegatan 4

e-post:  malmo@handelsboden.com

malmö

telefon:  013 – 329 29 60 

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Vigfastgatan 6

e-post:  linkoping@handelsboden.com

linKöPinG 

telefon:  08-645 50 68 

öppet:  öppettider hittar du på hemsidan

butiK:  Västberga Allé 1

e-post:  stockholm@handelsboden.com

sTocKHolm 

KARLSTAD • GÄVLE 

GÖTEBORG • LINKÖPING 

MALMÖ • STOCKHOLM

www.handelsboden.com
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Ladda ner 
vår app!

Skanna QR-koden,  
eller sök Handelsboden på 
Google Play och App Store.

Ladda ner vår app!
Handelsboden i din mobil och surfplatta.

Skanna QR-koden, eller sök Handelsboden 

på Google Play och App Store.

Postorder?
Ring, maila eller beställ 
direkt i vår webbshop. 
054-24 06 65  
info@handelsboden.com 
www.handelsboden.com

Facebook
Gilla oss på Facebook! Sök efter Handelsboden 

Skinn- och MC-kläder eller skriv in adressen: 

www.facebook.com/Handelsboden.mcklader

Find us on Facebook Badge
CMYK / .eps

Missa inte årets  
Handelsbodenkatalog. 

Massor med nyheter!

POWER PAK starthjälp & 
mobil/multiladdare  995 kr

CAROLA  1995 kr

GRIZZLY  
499 kr

CAMPINGLAMPA 
MINI  1995 kr

CAT 1  
1995 kr

DRAGGIN 
DRAYKO 
RAZZO  
2595 kr

CERISE  1595 kr

TRAVELLER  
2395 kr

PATROL  
2195 kr

Ramsvik Stugby & Camping
0523-50303,  info@ramsvik.nu

Lägg er nästa MC-träff vid 
havet i Bohuslän!

Läs mer på: 
www.ramsvik.nu/grupper

RAMSVIK 
stUGBY & CAMPINGHHHH
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Låt jakten börja!
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Strömparken Lilla Edet
Alla dagar 30/4 - 3/10, kl. 13.00-19.30

www.verdandifyrstad.com
verdandi.fyrstad@telia.com

MC-vänliga fikapriser 
i härlig parkmiljö

0708-88 14 13
0520-65 16 65

Lilla Torget 2, Alingsås • 0322-151 10 el. 0768-581622

Välkommen till
Cafe Visthuset

- Göta kanals bästa kaffe!

kanalväGen 2, töreboda
www.cafevisthuset.se
0506 - 77 75 50

öppet alla daGar
juni-auGusti

w
w
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e

Café & Restaurang

GLASSGÅRDEN I HÅLE
www.majensglass.se

070 5160463, 070 3857338

Mäjen ś 
Glass & Maräng 

Kafé – butik – Konferens 
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Kaffe & smörgås etc.
naturskönt alldeles invid vägen.

Ni hittar oss längs Romelandavägen
 mellan Lilla Edet och Kungälv.

 För mer info se www.backslanthandel.se
Tel:0303-228025

www.kaffekoppenisollebrunn.se

Café
i gammaldags miljö 

med hembakat.

0322-833 85

HOJVÄNLIGA STÄLLEN

Bäverli Hills stughotell
Här trivs du sommar som vinter.  

Mycket välkomna! Annette 0705 466 265
WWW.BAVERLIHILLS.SE

3 km utanför Lidköping på väg 44 mot Kinnekulle.
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Glid in på en räkmacka!

HOJVÄNLIGA STÄLLEN

Åk inte förbi Vara 

utan att besöka ett 

över 100-årigt välkänt 

fikaställe!

www.nordpolen.se
info@nordpolen.se

Torggatan 14, VARA

0512-10056
Hamrane, Mellerud • Tel 0530-511 73
info@hamrane.se • www.hamrane.se

Adenmarkshuset, Stora Höga
0703-10 38 62

Vi finns även på Facebook!

Sträck på benen bland våra pioner, ta en enkel fika, 
diskutera goa hojvägar eller låna en skiftnyckel!

Välkomna till Guldsmedsgårdens Plantskola
Större grupper föranmälan 0513-50040 / 0730-420 737

Öppettider se: www.guldsmedsgarden.se

Bil & Mc-träffar  
onsdagar 18-21,

i övrigt öppet alla dagar i veckan!

Röe Gård     Butik & Kafé

Presentbutik   -   Barnvänlig trädgård
Kafé & Restaurang    -    Hembakat

0523 - 42341          0706-59 97 06

www.roegard.nu
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Hajsto
rp Slusscafé & Vandrarhem

Göta kanal, Töreboda
Tel 0506-130 50 • www.hajstorp.com

Ekebacken

Lantlig gårdsidyll mellan Falköping & Ulricehamn.
Ring 0722-50 20 10 för mer info och ev. bokning.

Välkomna önskar John & Anneli , Ätradalens MC

ekebackengard.se

MC-camping

Ekebacken

Lantlig gårdsidyll mellan Falköping & Ulricehamn.
Ring 0722-50 20 10 för mer info och ev. bokning.

Välkomna önskar John & Anneli , Ätradalens MC

ekebackengard.se

MC-camping
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HOJVÄNLIGA STÄLLEN
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Namn: ...........................................................................................................................................................

Adress: .......................................................................................................................................................

Postnr: .............................................. Ort: .....................................................................................

Tävlingsformuläret (och ev . kvitton med stämplar) lämnas in vid medlemträffen i oktober 
eller vid Årsmötet 2019 . 

Medlemsnr:.......................................................................................................................................

Telefon:.....................................................................................................................................................

Mail: ...............................................................................................................................................................

25/3?? 
2018

6/6
2018

12/6
2018 

7/7
2018

2/9
2018

Medlems-
möte

Västra Götaland

Regler: 
En stämpel per ställe/körning. Flest antal stämplar vinner. Om flera tävlande har samma 
antal stämplar blir det lottdragning. 
Tävlingen är bara för medlemmar i SMC Västra Götaland.
Medlemsnummer måste anges på formuläret. 
Tips! Medlemskortet finns i SMC Appen!

Cafè Ingalill Åsle Tå
Vi erbjuder gott hembakat fika och smörgåsar, 

våfflor, mjukglass mm.
Lokalproducerad honung, senap, marmelad i butiken.

Hembygdsmuseum med fattigstugor. 

Läs mer på www.asleta.se   
Mer info. tel 0515-360 48

 Baltzar von Platens väg 32, 546 75 Forsvik
Tel 0505-411 37                www.kafeada.se

?

Vänga
Kvarnkafé
033- 268143

www.vangakvarn.se

Kaféet och det lilla 
bageriet ligger 
7  km norr om Fristad vid väg 42 
Musik, Hantverk, Konst, Levande arbetslivsmuseum

Öppet: från mitten av april till sista sept. För grupper året om.

0321-298 83, 298 80 • BLIDSBERG • isaksservicecenter.se

BASTA KvarnKafé

Da
t .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Si
gn

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Da
t .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Si
gn

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
.



19

April/maj
HJÄLMBYTARDAGAR – SISJÖN/ASKIM
SMX Sports, Datavägen 37, Askim. GPS 57.6394581,11.9596453
Hemsida: www.smxsports.se
Se hemsidan för info om datum och tider.

5 maj
JOHANS MC – HISINGS KÄRRA
Johans MC-Service AB, Tagenevägen 28, Hisings Kärra. GPS 57.773329, 11.993564
Hemsida: www.johansmc.se
Återförsäljare av Triumph, Kawasaki, Suzuki, Vespa och Piaggio. Kom och provkör vårt 
stora Demo-utbud av 2018-års modeller. Bra erbjudanden i butiken. 
Öppettider: 10.00-16.00. Välkommen!
 

6 maj
TAURUSTUREN – MARIESTAD
Taurus Mc, Sommargården Bäcken, Mariestad. 
GPS 58.711990, 13.796550 
Hemsida: www.taurusmc.se
Vi hälsar alla välkomna till vår traditionella och mycket populära 
Taurustur. Start och mål Sommargården Bäcken (Ekuddens Camping 
finns alldeles i närheten för den som vill göra en hel weekend av 
Taurusturen, tel 0771-101200). Start mellan kl.10.00 och 11.30. 
Startavgift 50 kr. Kaffe/Te ingår och för en rimlig peng kan du köpa smörgåsar, 
korv och kaffebröd vid målet. Turen är på ca. 10-12 mil och körs på fina hojvägar i 
den skaraborgska bygden. Tipsfrågor och roliga praktiska uppgifter utmed vägen, på 
behörigt avstånd för att ej förväxlas med tävling på väg. Du får en lott när du startar och 
när du sedan kommer i mål kan du se om ditt lottnummer finns på vinstlistan. 
Hjärtligt välkommen!  

EVENEMANG – MAJ
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12 maj
POKER RUN – BORÅS
Marklands MC, Skräddaregården 16, Töllsjö. 
GPS 57.702989, 12.842476
Hemsida: www.markland.nu
Eagle Riders MC Borås, Företagsgatan 60, Viared. 
GPS 57.703008, 12.842500
Hemsida: www.eagleriders.se
Poker run-körning och gemenskap runt om Borås. Starten är vid Eagle Riders klubbkåk i 
Viared. Fika vid slutdestination Markland MC. Prisbord på ca 25-30000kr. Välkomna!

12 maj
HULLSJÖRALLYT – HULLSJÖ 
Hemsida www.tmck72.org
Trollhättans Motorcykelklubb – TMCK72, Kåken, Hullsjö gamla skola. 
GPS 58.266627, 12.364015 
Fina vägar, ca 10-12 mil, och underhållande stationer samt kaffesta-
tion. Start från vårt klubbhus ”Kåken” strax utanför Trollhättan kl. 
10.30-12.00. Prisutdelning ca kl. 16.00, inte närvarande = inget pris. 
Grillarna är igång så mat finns att köpa vid ”Kåken” efter målgång.
Se karta på hemsidan för att hitta till oss. Välkomna! 

19 maj
RALLY VEDUM  – VEDUM
Vedums MCK, Vedums Idrottshall, GPS 58.167443, 13.002620 
Vårt årliga rally. Start mellan kl. 10.00 och 11.30 vid Vedums Idrottshall. 
Tipsfrågor och fika längs natursköna MC-vägar. 
Fikat ingår i startavgiften. Välkomna! 
Kontaktpersoner: Lars Svensson 0512-481 78 och Tommy Åkesson 
0708-63 35 28
 

19-20 maj
START2RIDE – SÄVE/GÖTEBORG
Stora Holms trafikövningsplats, Säve (Göteborg) 
GPS 57.77223,11.90901
Hemsida: www.storaholm.se
McRF, i samarbete med Stora Holm och SMC Västra Götaland 
arrangerar Prova-på MC-körning. För dig som funderar på att ta 
MC-körkort eller för dig som redan har MC-körkortet men inte har 
kört på många år och vill komma igång igen. 
Körningen sker på avgränsad yta med hjälp av erfarna trafiklärare. Åldersgränserna för 
provkörning är desamma som för övningskörning för respektive fordonskategori. 
MC-utrustning finns att låna och det är helt gratis. Ingen föranmälan krävs. 
Välkomna! Se även www.svmc.se/vastragotaland.

Västra Götaland

Kom ihåg att dubbelkolla uppgifterna på resp. arrangörs 
hemsida eller på www.svmc.se/vastragotaland
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24 maj 
HANDELSBODEN-KORTEGEN – MÖLNDAL
Handelsboden, Ågatan 38, Mölndal. GPS 58.463980, 12.363340
Hemsida: www.handelsboden.com  
Facebook: www.facebook.com/Handelsboden.mcklader
Kortegen körs varje år till förmån för ett välgörande ändamål i år är det Missing People. 
Start kl 18.30 från alla Handelsbodens butiker – Karlstad, Gävle, Göteborg, Linköping, 
Malmö och Stockholm. Kostnad (minst) 40kr/hjälm. Du som inte kan delta i kortegen 
kan skänka pengar ändå, se hemsidan för info.

24-27 maj
HANDELSBODEN-DAGARNA – MÖLNDAL
Handelsboden, Ågatan 38, Mölndal GPS 58.463980, 12.363340
Hemsida: www.handelsboden.com 
Facebook: www.facebook.com/Handelsboden.mcklader
Välkommen till vårt största och mest välbesökta event! Leverantörerna fixar specialpri-
ser – chans att fynda! Se hemsidan för mer info om våra evenemang, våra övriga
butiker samt vår webshop.

26 maj
VÅRTUREN – BÄCKEFORS
Ramlane MC, Färdshuset Facklan Sibylla, Bäckefors. 
GPS58.804040, 12.153068
Hemsida: www.ramlane-mc.se
Samling vid Facklan/Statoil i Bäckefors, 60 km norr om Uddevalla utmed 
väg 172. Vi åker gemensamt kl. 10.00, kom i tid! Resan är målet, vi kör på 
kurviga och förhoppningsvis grusfria MC-vägar, ca 15-25 mil. Medtag lite fika om 
möjligt, annars stannar vi på plats där det finns möjlighet att köpa något att äta. Vi äter 
en gemensam middag på i förväg bokad restaurang längs med vår färdväg. OBS! Ingen 
anmälan fordras. För vidare information kontakta: 
Robert Christensson 0706-09 10 48 eller Christer Bernlo 0703-14 25 60

Ramsvik Stugby & Camping
0523-50303,  info@ramsvik.nu

Lägg er nästa MC-träff vid 
havet i Bohuslän!

Läs mer på: 
www.ramsvik.nu/grupper

RAMSVIK 
stUGBY & CAMPINGHHHH
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26 maj
KRÅKESVÄNGEN – TROLLHÄTTAN 
Kråkestans MC klubb, klubbstugan på Kanalön, Trollhättan. 
GPS 58.278815, 12.280667 
Hemsida: www.krakestan.se vi finns även på Facebook.
Vi inbjuder till MC-rally/Poker Run med start 10.00-11.30 från 
klubbstugan i Trollhättan för en runda på ca 10-15 mil runt vår vackra 
natur i Trollhättan med omnejd. Målgång vid klubbstugan på Kanalön 
där det blir prisutdelning, fika å mat i Bike-boa. På kvällen är det grillfest för de som 
känner för det. Det går att övernatta i ert medtagna tält i vår trädgård. VÄLKOMNA! 
Kontakt: Lazze Björnklint 0766-26 20 47

26 maj
UDDEVALLARUNDAN – UDDEVALLA
Uddevalla MC, Kuröds ind.omr, Swedols NYA lokaler, Uddevalla. 
GPS 58.356796, 11.971493 
Hemsida: www.uddevallamc.se/rallyn/uddevallarundan/
MC-rallyt du inte får missa! Du kommer att få köra på många fina vägar 
runt Uddevalla och även i delar av vår fina stad. Start 11.00-12.30 från 
Swedols NYA lokaler på Kuröds industriområde. Förtäring och dryck 
kommer att finnas vid målgången. Alla är hjärtligt välkomna!

Maj-juni
RIDE AWAY – MÖLNDAL
Yamaha Center/Zäta-Motor, Kongegårdsgatan 1, Mölndal. GPS 57.642056, 11.983236
Hemsida: www.goteborg.yamahacenter.com
Vi kör motorcykel gruppvis med föråkare på härliga MC-vägar. Denna aktivitet vill du inte 
missa – håll koll på vår hemsida för rätt datum!

 

6 juni
KRÅKUNGESVÄGEN (Moppe-rally) – TROLLHÄTTAN 
Kråkestans MC klubb, klubbstugan på Kanalön, Trollhättan. 
GPS 58.278815, 12.280667
hemsida: www.krakestan.se vi finns även på Facebook.
Nu kör vi åter igen vårt härliga Moppe-rally på Nationaldagen den 6:e 
juni som i år är en onsdag, med start enligt tradition när ”kôrkeklocka 
slôr 10.00”. Kråkungesvängen går på våra natursköna vägar runt 
Trollhättan som sej bör. Det är givetvis i form av Poker Run men med lite annorlunda 
utformning! Ta med er fika att äta under vägen. Vi bjuder på fralla och kaffe innan start 
(från kl 08.30). Givetvis har vi igång Bikeboa så ni kan köpa kaffe, korv och annat som 
smakar efter rallyt. Anmälan till undertecknad, helst före 3 juni för fikats skull.
Startavgift 100 riksdaler betalas vid start. Kontakt: Kent ”Drutten” Gustafsson 
0705-50 64 72, mjolnarn@spray.se

EVENEMANG – JUNI
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6 juni
SMC VÄSTS NATIONALDAGSKÖRNING 
Stigs Center, Hisings Backa, GPS 57.74849, 11.99354 
Adenmarks, Stora Höga. GPS 58.01506, 11.83284 
Mona Lisas, hamnen, Uddevalla. GPS 58.353472, 11.915004 
Hemsida: www.svmc.se/vastragotaland
Nationaldagskörning och träff med avfärd från olika ställen i distriktet för sammanstrål-
ning på ännu obestämd plats. Samling från kl. 10.30, avfärd kl. 11.00. Välkomna!
Kontaktpersoner: Sture 0706-80 59 48 smc.sture.j@tele2.se, Martin, 0705-43 14 87

12 juni
SMC VÄSTS KVÄLLSTUR – SKARABORG
Falköping – Mcdonalds Rastvägen 2. GPS 58.15998, 13.15351
Lidköping – Nya stadens torg, GPS 58.50389, 13.15726
Mariestad – Sandbäckens rastplats. GPS 58.41.140, 13.50687
Skövde - Bilia, Mellomkvarnsvägen 2. GPS 58.41909, 13,87015
Hemsida: www.svmc.se/vastragotaland
SMC Västra Götaland - Skaraborgsgruppen inbjuder till den sedvanliga kvällsturen.
Start kl 18.00 från fyra platser i Skaraborg. Körning ca en timma mot gemensamt men 
hemligt mål. SMC bjuder på grillad korv med bröd och dryck. Hjärtligt välkomna! 
Kontaktperson Lena Olausson 0737-83 47 06.

16 juni
CHARITY RUN – TROLLHÄTTAN
Kråkestans MC klubb, klubbstugan på Kanalön, Trollhättan. 
GPS 58.278815, 12.280667
hemsida: www.krakestan.se vi finns även på Facebook.
Start kl. 11.00 från Kråkestans MC’s klubbstuga på Kanalön i 
Trollhättan. Kör med hjärtat lördagen den 16 juni 2018. Ett samarbete 
mellan BC Support och Kråkestans MC klubb. Syftet är att skänka pengar till förenings-
liv där fothälsa är viktig. Vi tar dig på en fin runda på ca 7 mil som avslutas vid Överby 
Köpcentrum.

15-16 juni
HJÄLMBYTARDAGAR – MÖLNDAL
Handelsboden, Ågatan 38, Mölndal. GPS 58.463980, 12.363340
Hemsida: www.handelsboden.com   
Facebook: www.facebook.com/Handelsboden.mcklader
Byt in din gamla hjälm och få bra betalt för den vid köp av en ny av oss!
Se hemsidan för mer info om våra evenemang, våra övriga butiker samt vår webshop.

Västra Götaland

Västra Götaland

Kom ihåg att dubbelkolla uppgifterna på resp. arrangörs 
hemsida eller på www.svmc.se/vastragotaland
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Juni/juli
SUMMERFEST  – SISJÖN/ASKIM
SMX Sports, Datavägen 37, Askim. GPS 57.6394581,11.9596453
Hemsida: www.smxsports.se
Sommarfest med tävlingar såsom People’s choice, stunts, fina erbjudanden och mycket
mer! Se hemsidan för datum och tid. Välkommen! 

7 juli 
SMC VÄSTS SOMMARKÖRNING 
St1 Rödbo/Eriksdal, Kungälv. GPS 57.858566, 11.998587 
Mona Lisas, hamnen, Uddevalla. GPS 58.35346, 11.91492 
Hemsida: www.svmc.se/vastragotaland
Göteborgs och Fyrbodalsgruppens gemensamma Sommarkörning.
Samling från kl. 10.30, avfärd kl 11.00 från St1 Rödbo/Eriksdal resp. Monas Lisas 
Uddevalla. Grupperna sammanstrålar någonstans på vägen och kör sedan en gemensam 
tur på ca 10-15 mil. 
Kontaktpersoner: Sture smc.sture.j@tele2.se 0706-805948 och Janne 0706-722530 
Välkomna!
 

13-14 juli
HJÄLMBYTARDAGAR – MÖLNDAL
Handelsboden, Ågatan 38, Mölndal. GPS 58.463980, 12.363340
Hemsida: www.handelsboden.com   
Facebook: www.facebook.com/Handelsboden.mcklader
Byt in din gamla hjälm och få bra betalt för den vid köp av en nytt av oss!
Se hemsidan för mer info om våra evenemang, våra övriga butiker samt vår webshop.

Västra Götaland

EVENEMANG – JULI

Glid in på en  
räkmacka!

Du hittar oss tre meter  
från havet i Kungshamn.

STO
R

PAR
K

ER
IN

G
!

Tel: 0523-797 97  |  feldtsbrygga.se

• Restaurang
• Fiskdisk
• Catering

Västkustens bästa räkmacka!
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16-20 juli (vecka 29)
MC-VECKAN I BOHUSLÄN 
Lokala klubbar/eldsjälar tar oss med på sina favoritvägar 
i Bohuslän.
Samling från kl. 17.30, avfärd kl. 18.00. Obs! Onsdag avfärd 18.30

Måndag 16/7 – Uddevalla 58.720727, 11.351881
Arrangör: Uddevalla MC. Samling 17.30 vid Mona-Lisas. Avfärd kl. 18.00.
Kontaktperson: Ove 0709-52 97 55

Tisdag 17/7 – Stenungsund 58.055177, 11.782665
Arrangör: SMC Västra Götaland. Samling 17.30 vid Statoil-macken, Tjörnbron. 
Avfärd kl. 18.00. Kontaktperson: Sture, 0706-80 59 48

Onsdag 18/7 – Tanumshede 58.720727, 11.351881
Arrangör: SMC Västra Götaland. Samling 18.00 vid Preem-tappen. Avfärd kl. 18.30.
Kontaktperson: Janne 0706-72 25 30

Torsdag 19/7 – Varekil 58.124652, 11.722688
Arrangör: Boxvik Bikers, Orust. Samling 17.30 vid Statoil-macken. Avfärd kl. 18.00.
Kontaktperson: Jan B. 0706-85 54 37.

Fredag 20/7 – Munkedal 58.487373, 11.632086
Arrangör: MC-Munken. Samling 17.30 vid Bohus-Rasta Håby. Avfärd kl. 18.00.
Kontaktperson: Björn 0705-35 04 36

Ta chansen att få uppleva pärlorna bland Bohusläns MC-vägar!

Kom ihåg att 
dubbelkolla 
uppgifterna 

på resp. 
arrangörs 
hemsida 
eller på

 www.svmc.se/
vastragotaland
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21 juli
KRÅKEKORTEGEN – TROLLHÄTTAN
Kråkestans MC klubb/Bike, Lextorpsv. 997, Trollhättan. 
GPS 58.261200, 12.290250
Hemsida: www.krakestan.se
Vi kör vår traditionsenliga MC-kortege till förmån för Barnavdelningen 
på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus). Startavgiften är minst 50 kr/
person, uppåt finns ingen gräns. Pengarna går oavkortat till de små i sjuksängarna så 
de kan få något kramdjur om de behöver lite tröst under sjukdomstiden på NÄL. Ett 
mycket uppskattat evenemang som vi gärna engagerar oss i! Körningen sker i kortege-
form från Bike i Trollhättan med ”målgång” vid vår klubbstuga på Kanalön. En runda på 
5-6 mil via centrum och över Oskarsbron mellan fall-påsläppen. För er som vill övernatta 
i medtagna tält går det alldeles utmärkt i vår trädgård 10 m från Trollhättekanal. För 
hungriga finns kaffe och dopp, korv och vårt omtalade mos, plus mycket annat! På 
kvällen kan det bli grillning med lite trevligt MC-snack. Kontaktperson: Lazze Björnklint 
0766-26 20 47. Välkomna!

26-29 juli 
INTERNATIONELLA GOLDWINGTRÄFFEN
Goldwing Club Sweden, Moga Fritid,Svenljunga. GPS 57.491199, 13.121645
Hemsida: www.gwcs.se
Svenska GWEF inbjuder härmed alla intresserade av Honda Goldwing eller liknande till 
vår Internationella Goldwingträff! Träffavgiften är 450 kr (45 EUR) för GWEF-anslutna 
medlemmar. Man behöver inte vara medlem för att få delta men betalar då en något 
högre träffavgift. I träffavgiften ingår: fri camping torsdag till söndag, träffmärke samt fri 
tillgång till badanläggning, sauna mm. Enklare förtäring finns till försäljning på träffplat-
sen, musik varje kväll, Poker run samt fina turer både organiserade och enskilda. 
Försäljare, klubbshop mm. Varmt välkomna!

27 juli
KNALLETRÄFFEN – BORÅS 
Eagle Riders MC Borås, Företagsgatan 60, Viared. 
GPS 57.703008, 12.842500
Hemsida: www.eagleriders.se
En av Sveriges äldsta träffar där det finns massa god mat och dricka 
till bikerpriser. Liveband - Tattoo - Pannkakor - Oscar & Günther - 
Fællestur - med mera... Väl mött!

Augusti
HJULAFTON – LIDKÖPING
Mc-konsult, Traversgatan 8, Lidköping. GPS 58.4884106,13.1873174
Hemsida: www.mckonsult.se
Se hemsidan eller ring 0510-240 35 för info om datum och tid. Välkomna! 

EVENEMANG – AUGUSTI
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11 augusti
SKARABORGSRALLYT – LERDALA/SKÖVDE
Skaraborgs MC Touring Club, Gröna Lund Lerdala, Skaravägen, Skövde. 
GPS 58.465570, 13.694973
Hemsida: smctc.se 
Välkomna till det 49:e Skaraborgsrallyt! 
Skaraborgs MC-Rally lördag 11:e augusti 2018. Start mellan kl. 10.00 
och 12.00 Fika och mat finns att köpa vid start och mål som är Gröna Lunds festplats 
(tillgång till WC) utanför Lerdala. Pilar visar från RV49 Skövde-Skara och RV26 Skövde-
Mariestad. Vi kör ca 10 mil på fina asfalterade vägar i den Skaraborgska bygden. Rallyt 
är blandat med praktiska lekar och tipsfrågor. Fika serveras utmed rallyvägen och ingår 
i startavgiften på 80 kr. Barn upp till 15 år åker gratis med egna frågor. 
Kontakt: rallyinfo@smctc.se

18 augusti
VÄSTKUSTRALLYT – UDDEVALLA
Uddevalla MC, Kuröds ind.omr, Swedols NYA lokaler. 
GPS 58.356796, 11.971493 
Hemsida: www.uddevallamc.se/rallyn/vastkustrallyt
Kom och kör vårt klassiska rally på fina vägar runt Uddevalla och 
Västkusten. Start mellan 11.00-12.30. Lekar samt frågor efter vägen. 
Förtäring och dryck kommer att finnas vid start/mål. Prisutdelning ca. 15.00. 
Alla hjärtligt välkomna! 

25 augusti
VÄNERN-RUNT-PÅ-EN-DAG – VÄNERSBORG 
BMW MC-klubben, distr NV Götaland. Shell/7-eleven,  
Gropbrovägen 2, Vänersborg. GPS 58.366660, 12.322780 
Detta blir femte året som vi åker runt vår största sjö. Det är lite av 
ett kraftprov. Cirka 50 mil på kurviga vägar. Enbart asfalt. Hela turen runt tar ca 
11 timmar. Ingen startavgift. Samling kl. 08.15. Alla är välkomna! 
Information och förhandsanmälning: chresten.n@telia.com. 0701-73 93 20

Augusti/September 
HÖSTRÖJNING –  MÖLNDAL
Yamaha Center Zäta Motor, Kongegårdsgatan 1, Mölndal. GPS 57.6191,12.4350
Hemsida: www.goteborg.yamahacenter.com
Höströjning, Öppet hus med massor av erbjudanden på allt i butiken. Håll koll på vår 
hemsida för aktivitetsdatum. 

Kom ihåg att dubbelkolla uppgifterna på resp. arrangörs 
hemsida eller på www.svmc.se/vastragotaland
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1 september
BARNCANCERMILEN – BORÅS
Lugnets MC, von Lingens väg 3, Borås.
Insamlingen Barncancermilen startades 2007 av motorcyklister i Mark och Borås och är 
ett arrangemang där hojåkare samlas och stödjer kampen mot Barncancer.
Gör som Victory-klubben och många andra: ta chansen att vara med på en trevlig MC-tur 
och samtidigt bidra till Barncancerfonden! Bankgiro: 900-66 02 Plusgiro: 90 06 60-2 
Swish: 900 6602  Kom ihåg att märka inbetalningen med ”Barncancermilen”. Obs! Det 
går att bidra även om man inte har möjlighet att vara med denna dag. Samling vid 
Lugnets MC center i Borås. Kortegen startar ca 12.00 Alla är hjärtligt välkomna!

2 september
SMC VÄSTS HÖSTKÖRNING  
Bilprovningen, Åbro., GPS 57.64199, 12.016854
Hemsida: www.svmc.se/vastragotaland
SMC Västra Götalands Höstkörning 
Samling från kl. 10.30, avfärd kl. 11.00 för cirka 10-15 mils körning 
mot hemligt mål. 
Kontaktpersoner: Sture 0706-80 59 48 smc.sture.j@tele2.se och Eva 0704-25 54 17. 
Välkomna!

21-29 september
HÖSTREA – VÄRING
MC-Kompaniet, Väringsvägen 1, Väring, GPS 58.513272, 13.961546
Hemsida: www.mc-kompaniet.se
Rea på allt i hela butiken, både hojar och tillbehör. Vi tömmer våra lager för att lämna 
plats för nyheterna. Se vår hemsida för mer info eller ring oss på 0500-440 100. 
Välkomna!

29 september
CRAZY DAY –  HISINGS KÄRRA
Johans MC-Service, Tagenevägen 28, Hisings Kärra. GPS 57.773329, 11.993564
Hemsida: www.johansmc.se
Återförsäljare av Triumph, Kawasaki, Suzuki, Vespa och Piaggio. Provkörningar av vårt 
stora Demo-utbud och bra erbjudanden i butiken. Öppettider: 10.00-16.00. Välkomna! 

September
HÖSTRÖJNING – SISJÖN/ASKIM
SMX Sports, Datavägen 37, Askim. GPS 57.6394581,11.9596453
Hemsida: www.smxsports.se
Höströj – fredag kl. 10-18.00, lördag kl. 10-18.00, söndag kl. 10-15.00. Välkomna! 

Västra Götaland

Kom ihåg att dubbelkolla uppgifterna på resp. arrangörs 
hemsida eller på www.svmc.se/vastragotaland

EVENEMANG – SEPTEMBER
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Oktober
SMC VÄSTS MEDLEMSTRÄFF 
Västra Götaland – tid och plats meddelas längre fram.
Hemsida: www.svmc.se/vastragotaland
Vi planerar för en medlemsträff under oktober månad. Var, när och hur 
är ännu ej bestämt. Tanken med en Medlemsträff är att ni medlemmar – ska få träffa 
delar av styrelsen, instruktörer och övriga funktionärer för att lära känna oss och få 
tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter. Efter mötet bjuder vi på lättare 
förtäring. Det är inget måste att föranmäla sig men ni får mer än gärna meddela om ni 
har tänkt delta, antingen via mejl till distriktsinfo@smcvast.se eller via evenemanget på 
Facebook. Det skulle underlätta vår beräkning av sittplatser samt förtäring.
Håll utkik för tid och plats på hemsida och Facebook. Välkomna!

*Ännu ej är medlemmar är självklart välkomna, det går utmärkt att bli medlem på plats.

27 oktober
PANNKAKSFESTEN – BORÅS 
Eagle Riders MC Borås, Företagsgatan 60, Viared. 
GPS 57.703008, 12.842500
Hemsida: wwweagleriders.se
Ta på dig festhatten och rocka loss på festen där det även brassas 
pannkakor i alla möjliga färger. Trubadur står för örongodiset. 
Välkomna!

Västra Götaland

EVENEMANG – OKTOBER

Foto: Mona Bosson
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All Kinds Knutters MC, VEGBY,  
wegstrands@telia.com,  
www.akktranemo.se      

Bengalos MC, UDDEVALLA,  
info@bengalos.com,  
www.bengalos.com,  
0522-39720       

Bjärke MC, SOLLEBRUNN, 
bjarkemc@hotmail.se, 
www.bjarke-mc.dinstudio.se 

BMW MC-klubben Sverige, 
www.bmwklubben.se /distrikt D10

Boxvik Bikers Touring Club, SKÄRHAMN,  
jan.berndtsson@home.se,  
www.boxvikbikers.se

Dragon Bikers, VÄSTRA FRÖLUNDA, 
bolsson35@gmail.com

Eagle Riders MC, FRISTAD, 
info@eagleriders.se, 
www.eagleriders.se, 
033-254210

Eddie Riders MC, MUNKEDAL, 
kallbergs@msn.com

FMCK BohusDal, UDDEVALLA, 
info@fmckbohusdal.se, 
www.fmckbohusdal.se

FMCK Göteborg, VÄSTRA FRÖLUNDA, 
styrelse@fmckgbg.se, 
www.fmckgbg.se

Fågelbo Riders, BOLLEBYGD, 
Andersbergshult@hotmail.com, 
www.fagelbomc.se

Fölene Navet MC, HERRLJUNGA, 
borje.danielsson@vargarda.se, 
www.folene.com

Goteborg Chapter Sweden, MÖLNDAL, 
director@chaptersweden.se, 
www.goteborgchaptersweden.se, 
0704-931629

Gräshoppers MC, GRÄSTORP, 
torbjorn.nordin1@telia.com, 
www.klubben.se/grashoppersmc

Gröndahls MCK, FRITSLA, 
grondahlsmcklubb@live.se, 
0320-15255/0708-979509

Göteborg Chapter Sweden, MÖLNDAL,  
director@bikestreet.se,  
www.goteborgchaptersweden.se, 
0704-931629       

H .O .G . Gothenburg Chapter, LERUM, 
gothenburgchapter@gmail.com,  
www.gothenburg.chapter.se

Hjälmåns MC, VEGBY, 
fe@dth.se, 0321-60549

Hlorride MC, TROLLHÄTTAN, 
anders.drougge@hdcs.se

Hojride MC, ÄLVÄNGEN, 
ordforande@hojridemc.com,  
www.hojridemc.com,  
0303749257

Hräsvelg MCK, BORÅS, 
jari_hedelin@hotmail.com,  
www.hrasvelg.se

Kortedala MK, GÖTEBORG,  
info@kortedalamotorklubb.com, 
www.kortedalamotorklubb.com, 
031-585838

Kråkestans MCK, TROLLHÄTTAN, 
info@krakestan.se,  
www.krakestan.se

Kullings MS/MC, HERRLJUNGA, 
carina.wigertson@admin.herrljunga.se, 
www.kullingsms.com, 
0513-10911

Limbusch MC, LIMMARED, 
joakim.blomgren@limmared.com, 
0325-71212/0706-897688

Lökebackens MC, BRASTAD, 
info@lokebackensmc.com, 
www.lokebackensmc.com

MC af Hornborga, FALKÖPING, 
web@mcafhornborga.se, 
www.mcafhornborga.se

MC-Munken, MUNKEDAL, 
ordforande@mcmunken.se, 
www.mcmunken.se

Messengers MCC, ALINGSÅS, 
info@messengers.se,  
www.messengers.se

Murns MC, FALKÖPING, 
agnetha_62@hotmail.com,  
www.murnsmc.se 

Noldicks MC, TORSLANDA, 
info@noldicksmc.com,  
www.noldicksmc.com, 
031-926361

Norra Dals MCK, DALS LÅNGED, 
tapani.koivumaki@telia.com

KLUBBLISTA

SMC Västra Götaland förlitar sig på att klubbarna själva anmäler nya/ändrade uppgifter till oss. Om ni ser uppgifter  
som är felaktiga är vi tacksamma om ni mailar rättelser till: webmaster@smcvast.se 
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SMC Västra Götaland förlitar sig på att klubbarna själva anmäler nya/ändrade uppgifter till oss. Om ni ser uppgifter  
som är felaktiga är vi tacksamma om ni mailar rättelser till: webmaster@smcvast.se

Oil Swamp MC, KUNGÄLV, 
anders.josefsson@volvo.com, 
031196456/0708230989

Orust Motorcycle Club, ELLÖS, 
info@orustmc.se, 
www.orustmc.se

Oxo Bikers, STENUNGSUND, 
peter.rubin@perstorp.com

Pilsner Boys MC, STRÖMSTAD, 
tobbese@telia.com,  
www.pbmc.nu

Pink Wild Roses, RABBALSHEDE, 
pinkwildroses@gmail.com

Prippklubben, TORSLANDA, 
Goteborgaren@gmail.com

Pythons MC Hovfa, SPEKERÖD, 
heavyfinn@hotmail.com

Ramlane-MC, BÄCKEFORS, 
christer@errerr.com,  
www.ramlane-mc.se

Skaraborgs MC Touring Club, SKÖVDE, 
ordforande@smctc.se, 
www.smctc.se

Skeppsviken Girls, UDDEVALLA, 
styrelsen@skeppsvikengirls.com, 
www.skeppsvikengirls.com

Southern Cruisers Riding Club – SCRC 
www.scrcsweden.se 

Stenungsunds MCC, STENUNGSUND, 
info@stenungsundsmc.se, 
www.stenungsundsmc.se, 
0303-83749

Svenska Sidvagns Klubben SVEA, TVÄRRED, 
manika.sager@sidvagn.se,  
www.svea.se

Sweden Pan-European Club, SANDARED, 
ordförande@spec.nu, 
www.spec.nu

Sätila MCC, SÄTILA,  
info@smcc.nu,  
www,snmcc.nu

Taurus MC, MARIESTAD, 
info@taurusmc.se,  
www.taurusmc.se

Triumph Owners Motorcykel Club, LÄNGHEM, 
info@tomcc.com, 
www.tomccsweden.com

Trollhättans MCK-72, TROLLHÄTTAN, 
info@tmck72.org,  
www.tmck72.org, 
0706-207522

Uddevalla MC, UDDEVALLA,  
styrelsen@uddevallamc.se, 
www.uddevallamc.se

Vara MCK, VARA, 
varamcclub@live.se, 0512-10800

Vedum MCK, VEDUM, 
vedummck@live.se

Victory Club Sweden, TROLLHÄTTAN, 
info@victoryclub.se 

Wolf Island Riders, VARGÖN, 
president@wolfislandriders.com, 
www.wolfislandriders.com

Yamaha Custom Club West, HINDÅS, 
regchef.west@yccsweden.se, 
www.yccsweden.se -> region west

Åmåls MC, ÅMÅL,  
amalsmc@live.se, 0532-16419

Ätradalens MCK, BLIDSBERG, 
tofsen_no1@hotmail.com, 
www.atradalensmc.se




