
SMK Hälsinge 

SMK:s Hälsingeavdelning eller som vi kallar oss SMK Hälsinge, är en lokalavdelning till Svenska Motor Klubben och bildades 1927 i Hudiksvall. 

Vi ingår i Svenska Bilsportförbundet och tillhör Nedre Norra Bilsportförbundet. 

Klubben har ca 270 medlemmar och i vårt klubbhus kan vi träffas varje tisdagkväll från kl. 19.00 då det alltid är öppet för umgänge, vi kan titta på 

videofilmer, prata motorsport eller bara umgås till en kopp kaffe eller läsk med något tilltugg. Klubbhuset är anpassat för rörelsehindrade.  Den 

första tisdagen varje månad har vi månadsmöte för medlemmarna, där klubbens verksamhet diskuteras och styrelsen informerar om pågående 

aktiviteter och planer. Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen finns mejladresser och telefonnummer på hemsidan under fliken ”Styrelsen”

SMK Hälsinge är i dag aktiv inom rally, rallycross/backe och folkrace, där klubben har flera aktiva utövare. 

Några av klubbens medlemmar tillhör de allra bästa inom svensk bilsport i sin sportgren och har även erövrat mästerskapsmedaljer.

Vår adress: SMK Hälsinge

Ullsätersvägen 18

824 34  Hudiksvall

www.smkhalsinge.se 



Klubbhuset byggdes under 2007 och är ursprungligen en del av en skolbyggnad från Ilsbo. Under åren har vi byggt om och till för att det ska 

passa vårt behov.  Från det ursprungliga platta taket fick ”baracken” ett vinklat tak 2012 och tomten har även blivit större för att fler skall få plats 

när vi har våra möten.  Klubbhuset är handikappanpassat då vi har en bred ramp som sluttar upp mot entrén. 

SMK Hälsinge är sedan november 2008 en miljöcertifierad bilsportklubb enl. Riksidrottsförbundets miljömärkning ”Grön Idrottsförening”. Våra 

rallytävlingar och vårt klubbhus är även miljöcertifierade. 

SMK Hälsinge klubbhus

Medlemskap 

Om du vill bli medlem fyller du i din ansökan här på vår hemsida under ”Bli medlem!” Du hittar den 

till vänster på startsida. Medlemsavgiften är 230 kr per år för enskild medlem och 280 kr för hel 

familj boende på samma adress. Om du är ungdom d.v.s. under 18 år betalar du 50 kr. 

Medlemsavgiften kan  betalas in på bankgiro 384-5963 eller swischa till 123 172 14 71. Kom ihåg 

att vara noga med att uppge vad betalningen avser. 



Rally testväg 

SMK Hälsinge har en egen testväg för rallybilar. Sträckan är 1,3 km lång skogsbilväg med 

en fin karaktär, som slutar med en vändplan. Vid infarten till sträckan finns en bom med lås. 

Testvägen används i första hand för att testa hjulinställningar, motorer med mera på 

rallybilar. 

Tack vare testvägen har klubben medverkat till att minimera otillåten ”buskörning” på icke 

avlysta vägar.  

Klubben har tillstånd att använda testvägen på:  

Onsdagar kl. 17:00 - 20:00    samt lördagar kl. 11:00 - 16:00 

För att få tillgång till testvägen, bommen är låst, kontakta: 

Pär Bryngelsson 070-218 23 02  

Kurser / Utbildningar  
Under året anordnas vid behov kurser för licenser inom olika tävlingsgrenar som rally, rallycross/backe, folkrace m.fl. Det är både för 

funktionärer och tävlande.

Nya sportgrenar i klubben 
Är Du intresserad av en sportgren inom bilsporten som vår klubb inte har med i vårt utbud i dag?  

Kontakta då någon i styrelsen, så kanske vi tillsammans kan ta upp och börja med den sportgrenen också här i vår klubb. 

Åter ett bra år för SMK Hälsinge 
Några av klubbens medlemmar hade åter ett framgångsrikt år inom sin sportgren. Några av klubbens förare återfanns på framskjutna

placeringar i förbundsmästerskapen i Rally och i SM i rally och rallycross-backe. 

Många av våra medlemmar är med och deltar i Hälsingeserien i Rally, som körs framförallt i norra Hälsingland, Medelpad och även i Härjedalen. 

Vår klubb arrangerar flera av dessa deltävlingar per år bl.a. Råsjö Race, Siljasvängen och Vedasprinten. 


