Varför ska en klubb vara medlem i Sveriges MotorCyklister, SMC ?
Omkring 350 MC-klubbar i Sverige är medlemmar i
SMC. Både nya och gamla klubbar ställer ibland frågan
varför klubben ska vara med i SMC?
En SMC-klubb visar genom sitt medlemskap att man
står bakom SMC:s värderingar och att man är delaktig
i den goda svenska motorcykelgemenskapen.
Klubbarna bildade SMC 1963 för att utbyta
information. Fortfarande är informationsspridning viktig
för SMC och alla medlemmar. Därför presenteras
klubbarna i SMC-Boken och kan i den marknadsföra
sina aktiviteter kostnadsfritt. Klubbarna kan också
gratis få material publicerat i MC-Folket.
En SMC-klubb betalar ingen avgift för att vara medlem,
varken vid inträdet eller per år.
Klubbarna har alltid varit en av grundstenarna i SMC
och det kommer de att förbli.

Varför ska en klubbmedlem vara medlem i SMC ?
Även om du är medlem i en SMC-klubb måste varje
person eller familj på egen hand välja ett medlemskap i
SMC, det är inget man blir automatiskt.

Du tjänar snabbt in avgiften om du använder någon av
våra rabatter eller andra förmåner.
Som medlem är du en del av världens största MCgemenskap och tar ställning för SMC i alla slags frågor
som har med motorcyklar att göra.

Vad kostar ett medlemskap i SMC ?
Eftersom klubbarna har en viktig roll i SMC är
medlemsavgiften till SMC lägre för klubbmedlemmar.
Den första årsavgiften betalar du in via hemsidan, sedan
kommer inbetalningskort hem i din brevlåda varje år.
Medlemsavgiften för klubbmedlemmar per år är 2010:
Ungdomsmedlem betalar 225 kronor per år (under
26 år vid kalenderårets början).
Klubbmedlem betalar 325 kronor per år.
Familjer betalar 425 kronor per år (maka, make,
sambo, egna och sambos barn).
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Bara SMC arbetar med alla frågor som rör dig som
är motorcyklist. SMC är din garanti för att du ska få
fortsätta köra motorcykel.

Medlemsförmånerna är många; tidningen MC-Folket
åtta gånger per år, SMC-Boken med träffar och annat,
Hoj-kartan med Sveriges kurvigaste MC-vägar, 200
kurser på motorcykel per år, SMC-Försäkringen som
ger rabatt om du går en av våra kurser, gratis Visakort, SMC-resor i hela Europa för dig som vill åka i
grupp.
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