
     
Inbjudan till Mc-klubbar i Sverige 
 

Stop for Biker´s AB Tel 0418-30 11 60 www.bikersstop.se 
Västergatan 35 info@bikersstop.se 
268 72 Teckomatorp  

 
Hej mc-åkare!  
Detta är en inbjudan till alla er som älskar att köra mc. 
Biker´s Stop är en webbaserad mc-turist-portal, där du som touringåkare kan hitta utvald information. 
Vi jobbar även med att utveckla Sverige till att bli en attraktiv destination för europeiska mc-turister. 
I detta arbetet hoppas vi att ni skulle vilja vara delaktiga då ni som lokala åkare har kunskap om de 
smultronställen som finns runt om i Sverige. Ni vet också vilka vägar som är trevliga för mc-åkaren. 
 
 
På www.bikersstop.se kan du hitta  

- trevliga fik och matställe 
- träffar och evenemang 
- boende om du tar en längre tur 
- upplagda dagsturer med fik och  

sevärdheter  
- kvällsrundor som ”vänder” vid en  

veckoträff eller ett fik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårt tänkta samarbete med klubbarna baseras på informationsutbyte, tips och ideer till hur vi kan locka fler att 
besöka Sverige.  
Detta betyder att vi välkomnar tips på vägar, sevärdheter, fik&café, restauranger m.m 
 
Vi erbjuder er som klubb att lägga upp era arrangemang kostnadsfritt på vår eventkalender. Detta gäller sådana 
arrangemang som är av touringtyp.  
Vi söker också medlemmar i er klubb som har kunskap om GPS, grusåkning eller fotografering och som skulle 
vilja vara föreläsare på de tematräffar som vi hoppas kunna arrangera runt om i Sverige.  
Detta för att vi vill ”få fler att köra mer mc” då vi använder våra motorcyklar allt för lite. Vad som behövs är nya 
incitament som lockar mc-åkaren ut på vägarna. 
Hur lockar vi de unga att ta mc-kort är en fråga som vi för med mc-skolor och mc-handlare. 
 
På www.bikersstop.se kommer vi att ha olika artiklar och reportage och hoppas att er klubba skulle vilja vara 
med på ett ”hemma hos”-reportage. Detta för att det skall finnas trevlig läsning på hemsidan under den mörka 
delen av året.  
 
På www.bikersstop.se kan era medlemmar prenumera på vårt nyhetsbrev som vi kommer att släppa nu under 
mars månad. Här skall man kunna få intressant information om att resa på mc i Sverige. 
 
Vi hoppas att detta är intressant för era klubbmedlemmar och vi återkommer gärna med mer information. 

 
Med vänliga hälsningar     
Stefan Albrekt     
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