
   
 

PRESSMEDDELANDE 

 

Stockholm 2010-02-11 

 

MC live 2010 
Över 20.000 provkörningar! 
 

Under en helg i april och en i maj kommer McRF och SMR att lansera MC 

live 2010. Ett evenemang där McRF och SMR tillsammans med 

eventarrangören, MotoLive AB, har utvecklat konceptet kring 

Provkörningsdagarna. På MC live 2010 kommer man att erbjuda landets 

största provkörningsaktivitet, produkt- och tillbehörsutställning, klubb-

by, swap meet, knatte-aktiviteter och mycket, mycket mer. Det kommer i 

särklass att bli de största MC evenemangen 2010. Mer än 20.000 

provkörningar räknar Per Johansson, VD McRF kommer att genomföras.  

Och han hoppas också att detta ska skapa tryck i nyförsäljningen. Här 

kommer alla McRFs medlemmar att finnas representerade, både i form 

av en monter men även i form av ett stort antal motorcyklar för 

provkörning. MC live 2010 är ett evenemang som ska locka både den 

entusiastiske MC ägaren men även nya MC åkare, familjer och barn. 

 

MC live 2010 har premiär den 23-25 april på Stora Holm i Göteborg. Här finns de 

bästa förutsättningar för att genomföra landets största MC evenemang och dessutom 

kunna erbjuda besökarna att få provköra.   

 

Helgen efter, den 30 april – 2 maj är det Stockholms tur, och då ute på Barkaby. 

Även här kommer det att finnas fantastiska förutsättningar. Utöver ett stort antal 

provkörningar, som är huvudattraktionen, kommer samtliga generalagenter att 

presentera årets nyheter inom motorcykelvärlden. Ett stort antal lokala Återförsäljare 

kommer även att finnas plats och ge besökarna möjlighet att köpa motorcyklar och 

tillbehör på plats. 

 



Det kommer att finnas över 100 motorcyklar av olika modeller och märken att 

provköra. Generalagenter och lokala återförsäljare kommer att finnas på plats för att 

säkerställa att alla får möjlighet att provköra önskad modell. Tidningen Bike kommer 

också att finnas på plats för att delge all sin erfarenhet och upplevelser från sina 

många olika tester. 

 

SMC (Sveriges Motorcyklister) kommer att stå värd för den stora klubb-byn som riktar 

sig både till lokala klubbar och märkesklubbar. Dessutom erbjuder SMC MC 

fortbildning teknikutbildning samt översyn av besökarens motorcykel.  

 

Just nu pågår ett antal diskussioner med olika organisationer, tidningar och klubbar 

som tänkbara samarbetspartner. Tillsammans med dessa erbjuds besökarna, 

uppvisningar, Classic- och customutställningar, avrostningsaktiviteter, däck- och 

avrostningsdepåer, och mycket mer. 

 

Både Stora Holm och Barkaby ger unika möjligheter att kunna erbjuda ett MC 

eldorado med gott om plats för både utställning och aktiviteter. Men framförallt finns 

det fantastiska områden för provkörningar, både landsväg och terräng. Ungefär 

200.000 m2 kommer att disponeras på respektive plats, 

 

Den 11: e februari är det premiär för vår nya hemsida www.mclive.se. Här 

presenteras allt om arrangemanget, utställarförteckningar, områdeskartor, aktiviteter 

och länkar till samarbetspartners. Häng med när hjulen snurrar. 

 

 

Fakta om MC Live 2010 

Arrangör för MC live 2010 är McRF, för projektledning och genomförande av evenemangen står 

företaget MotoLive AB. MC live 2010 arrangeras i samarbete med SMR (Sveriges 

Motorcykelhandlares Riksförbund) och SMC (Sveriges Motorcyklister) med sin tidning MC-Folket Som 

officiell mediapart är Allt om MC och övriga mediaparter är tidningarna Bike och MC Nytt. 
 

För mer information: 
 
McRF, Arrangör  
Per Johansson, VD      Tel: 070-20 65 38 per.johansson@mcrf.se  
 
MotoLive AB, Projektledning/Försäljning 
Anders Sjöholm     Tel: 070-556 973 40 anders@motolive.se 
Åsa Källsten  Tel: 0763-44 22 25 asa@motolive.se 
 


