
          Smc-väst bojkottar Trollhättans Biker Meet 2012. 
 
Under Bike dagarna nu i helgen stod vi, med vårat tält mitt emot Smc-
väst tält, så vi gick fram och bjöd in dom till vårat biker meet den 19 
maj i Trollhättans City. Då fick vi omedelbart besked av mannen med 
hästsvansen i Smc-väst att dom vill inte komma till detta, på grund av 
att det är fel klientel på vårt Biker Meet. Detta hade styrelsen beslutat, 
på grund av att dom förra året hade haft sitt tält mitt emot någon 
kriminell från eventuellt Bandidos. Vid kontroll av förra årets karta, så 
stod dom intill Bike i Trollhättan och Ojalas Custom på gågatan. Vi 
frågade då vilken av dessa han menade, men det visste han inte. För 
att klarlägga detta förklarade vi att vi inte bjudit in någon från 
Bandidos och att vi inte sett någon av deras anhängare förra året, vi 
känner inte ens någon från Bandidos. Vi förklarade för honom att vi 
Trollbikers MC, Kråkestans MC och Trollhättans MC, alla är SMC 
anslutna klubbar, så det skulle se lite konstigt ut om inte SMC ville 
ställa upp. Han uppgav att dom inte har någon skyldighet 
överhuvudtaget att komma, absolut inte när det är fel klientel som 
kommer. Vi kände oss kränkta över detta uttalande och sa att vi skulle 
ta upp detta med SMC centralt, men han sa att det var ingen ide, 
eftersom dom beslutar sådant här själva, det har Ni inget med Att 
göra. Vi frågade då varför dom inte kontaktade någon av oss i dessa 
klubbar och framförde detta, innan dom drar egna slutsatser om att vi 
skulle vara kriminella eller liknande. Vi klubbar blev upprörda över 
detta, så vi gick till vårat tält. Efter någon timma så kommer han och 
säger att vi klubbar i Trollhättan är dåliga på att hjälpa till i SMC. Han 
frågade också om alla är medlemmar i SMC i våra klubbar, vilket jag 
sa att så är inte fallet, eftersom det inte finns något krav på detta att 
alla måste tillhöra Smc, så länge man följer era regler som gäller. Han 
log då och gick i väg. Vi ställer oss nu frågan av om det finns någon 
bojkott av våra klubbar hos er, då vill vi ha alla papper på bordet 
omedelbart. Vi kräver ett skriftligt svar från Er angående detta ärende 
så fort som möjligt, annars går vi ut med detta i pressen och alla 
tänkbara ställen, för att medlemmarna skall få reda på hur Smc 
fungerar. Sådant här ger sällan bra reklam. 
 
Trollhättans Biker Meet arrangeras i år av Trollbikers MC och 
Kråkestans MC tillsammans med City Trollhättan. Alla polistillstånd, 



tillstånd från kommunen och brandmyndigheten är sedan länge 
godkända. Förra året hade inte polisen ett enda ingripande, som gällde 
vårat biker meet, inte ens till festen på Restaurang Swania på kvällen 
Vi har sponsorer som, MCM, Biltema, Bike Line, Bike Trollhättan, 
Hedins Bil, Honda center, Sharkspeed, Litab Lack, Toveks Bil och 
MC Donalds, plus ett förtiotal affärer i stan. Jag tror inte att dessa 
skulle ställa upp om det bara var ”fel klientel och kriminella” på vårat 
Biker Meet. Men givetvis kan det skada vårt arbete om Smc uppger 
detta, det kan varken vi eller våra sponsorer acceptera. Detta är en 
offentlig tillställning, så hur skall vi hålla koll på att det kan komma 
några som inte SMC-Väst godkänner. Detta är ett evenemang som alla 
skall vara välkomna till, givetvis. Det är fortfarande yttrandefrihet, 
enligt Sveriges rikes lag, som gäller. 
 
Vi förväntar oss ett skriftligt svar omgående till våra klubbar. 
 
Många besvikna hälsningar från: 
 
Trollbikers MC i Trollhättan och Kråkestans MC i Trollhättan. 
 
 
 
 
President Christer Lindberg      Vice President Jörgen Berndtsson 
 
 
 
 
Roadcapten Ben Brunsson, alla från Trollbikers MC, SMC ansluten  
klubb. 
 
 
 
Sponsor ansvarig Janne Shratz, Kråkestans MC, Smc ansluten klubb. 
 
 
 
Trollhättan den 1 Maj 2012. 


