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SnowRider- som en rökare i krysset, eller en kryssare i rökan!
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Tanterna invaderar 
Det där med att förfl ytta sig på snön under vintern har blivit en företeelse som allt fl er ägnar sig åt. Vi ser idag ett ökande 
intresse hos både killar men framför allt tjejer av varierande åldrar då dessa köper egna skotrar och umgås i grupp, precis 
som killarna. Jag vet detta eftersom min fru är en av dom. Jag vet också att dessa kvinnor blir lika fula i munnen och drar 
samma låga skämt som oss karlar i bastun efter skoterturen. Skillnaden kan vara att det dricks en aning mer rosévin i dessa 
sällskap innan det är dags att gå på kvällsmiddagen efter en dag i skogen. Vi kanske ser fl er 600-kubikare i dessa fl ockar 
av kvinnor som numera invaderar fjällvärlden, men annars ser gängen ganska lika ut även om overallfärgerna kan avslöja att 
personen inuti sitter och kissar när det är dags. Detta är en överraskande nyhet för många av er, (ja inte att kvinnor sitter 
och kissar) medan några andra av er för länge sedan har fattat att det fi nns massor av tjejer som kör skoter, med eller utan 
gubben som sällskap. Detta är en fantastisk utveckling och vi ska försöka att göra det vi kan för att snappa upp kvinnorna 
som tidningsläsare. Vi hade något som vi kallade ”tjejsidorna” för några år sedan, men de var lite dryga att fylla eftersom vi 
trodde att ni bara var intresserade av rosa mössor och vattentåligt läppstift. Det är klart era krav sträcker sig längre än så 
och vi kommer därför att hädanefter försöka bredda vår repertoar då det gäller innehållet i denna tidning. Vi vill alltså inte viga 
några sidor som förväntas passa bara er utan istället se till att vi har med er i beräkningen vad det gäller hela innehållet. Ge 
oss gärna lite tips om vad ni som kvinnliga skoteråkare vill läsa om. 

Moraliskt dilemma
Vi har också sett en drastisk ökning av cross- och enduromotorcyklar som är försedda med en bandsats och skida fram istäl-
let för hjul. Samlingsnamnet för dessa fordon bör väl vara snowbike eller något liknande? I dagarna fi ck vi ta del av ett utskick 
där Snöfo ondgör sig över dessa maskiner som ofta låter betydligt mer än en snöskoter, framförallt om den är av crossmodell. 
Förutom att de låter för mycket är oron stor över att det smalare bandet ska göra mer skada på undervegetationen än en 
snöskoters dito. Sist men inte minst så är ju inte detta fordon helfordonsgodkänt med detta drivband. Jag är böjd att hålla 
med på alla punkter då man inte kan argumentera emot dessa faktum, även om det ser extremt roligt ut och samtidigt som 
jag skulle vilja ha en. Vad innebär detta för oss som tidningsmakare. Ska vi inte skriva om dessa maskiner? Ska vi motarbeta 
denna allt större företeelse, eller vad ska vi göra? 
Det är ju olagligt att bygga om en skoter också. Ska vi undvika detta ämne också? Man får ju inte köra fortare än 70 kilometer 
i timmen på en snöskoter, men vi skriver ju ideligen om folk som överskrider denna hastighet. Jag skriver om mindre maskiner 
som lämpar sig för de små, samtidigt som jag vet att många av er låter ungarna köra utanför stugan och samtidigt som jag vet 
att området måste vara ”inhägnat”. Vi skriver om ombyggda skotrar hela tiden trots att dessa är regelvidriga då man inte ens 
får byta ruta på en skoter då detta bryter mot helfordonsgodkännandet. Ibland vet jag vare sig in eller ut då man kan vända 
och vrida på det mesta och samtidigt bara göra fel. Jag vill inte vara den oansvariga som skiter i lagar och förordningar efter-
som vi då inte kommer ha något ställe att utöva vår hobby på samtidigt som vi vill framhålla det roliga i att vara i snön och leka. 
Hur ska vi då göra? För det första tycker jag att det är personen på fordonet (i detta fall föraren av Snowbiken) bör ta sig en 
funderare över hur och var denne kör någonstans. Hur högt låter maskinen och fi nns det någonting personen ifråga kan göra 
åt bullret? Ta er en riktig funderare och se till att skärpa till er om ni tycker att det fi nns en möjlighet att göra det, så att också 
ni drar ert strå till stacken för en tystare fjällvärld. När vi ändå är inne på olagligheter så kan man ta sig en funderare över alla 
ATV:er med bandsatser! Är verkligen de lagliga att framföra med denna tillsats? Troligtvis inte oavsett registreringsform och 
var man åker såvida man inte är på inhägnat område. 

Nyheter
I skrivande stund sitter jag på redaktionen och kollar igenom vad vi ska köra under SnowShooten i USA. Jag slutar aldrig 
förvånas och glädjas åt vad tillverkarna presenterar för oss varje år. Fantasin och uppfi nningsrikedomen verkar aldrig sina och 
man turas om att slå varandra på fi ngrarna. Vissa av tillverkarna har vattentäta skott 
mellan maskinerna som ska presenteras och er slutkonsumenter. I vissa fall så vet 
inte vi vad vi ska köra när vi kommer fram till West Yellowstone i USA. Yamaha 
är utan tvekan bäst på att hålla sina hemligheter hemliga in i sista sekund. Vi vet i 
dagsläget det mesta om alla maskiner utom just Yamaha och Arctic Cat vilket gör 
det hela riktigt spännande. Jag kommer att skriva de sista sidorna i denna tidning 
du har i handen just nu från USA för att i sista sekund få med de senaste heta 
nyheterna inför 2017. Det är bara att börja bläddra för att ta del av det som komma 
skall. Tack för denna säsong. Nästa gång vi hörs i höst, då fyller SnowRider 20 
år. Grattis till oss då!
Chefredaktör Friström 

2 6-15/16

2.indd   2 2016-03-03   13:00



16 MARS – 31 MAJ

VAR FÖRST MED DET SENASTE
POLARIS 2017 ÄR HÄR. VÅRA TESTVINNANDE AXYS-MODELLER FINNS SÅ KLART MED  

ÄVEN KOMMANDE VINTER. AXYS-FAMILJEN HAR TILL OCH MED VUXIT SIG ÄNNU STÖRRE.  

PASSA PÅ ATT BOKA DIN FAVORITMODELL REDAN IDAG. BESÖK DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR 

MER INFORMATION OM NYA MODELLER OCH FÖRMÅNLIGA SNOWCHECK-ERBJUDANDEN.

POLARISSVERIGE.COM
FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN

SEE A NEW WAY UP

800 SWITCHBACK 
ASSAULT ES 2.0

800 PRO-RMK 174 
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Xtrim rE
Du inser inte vad maximal körglädje är förrän du har testat 
Xtrim RE. En crossovermodell med prestanda både på och 

utanför leden som är svår att inte älska.

/lynxsnowmobiles
2017 Xtrim rE 800R E-TEC

lynx.se© 2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt. ™, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. 

rEADY FOr ADVENtUrE

SUMMIT X 850 E-TEC

© 2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ® ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. ‡Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. 

What matters is
What’s next.
2017 Ski-Doo Summit® X.® Följsamma, kraftfulla och lätthanterliga  
Ski-Doo Summit X är början på en ny era inom mountainkörning. Genom 
kombinationen av nya REV-plattformen och Rotax 850 E-TEC-motorn har det  
aldrig tidigare funnits en mountainskoter med lika bra följsamhet.

“What’s next?” Upptäck själv på ski-doo.com.

Our ne x t engine. YOur ne x t climb.



Vi har på bara några år fått en helt 
ny rörelse av fjäll- och naturbe-
sökare som på en endurosadel 

gör det vanligtvis snöskoteråkare gör. 
Nämligen tar sig fram i djupsnö där man 
annars inte kan ta sig fram på ett vettigt 
sätt. Just denna företeelse har upprört 
en del i branschen, med all rätt, samti-
digt som jag inte alls håller med. 

Att bygga om en enduromotorcykel 
där man helt enkelt byter ut hjulen mot 
ett drivband och en skida och på sätt 
kan använda sitt fordon året runt är ju 
en bra idé. Eller? Idén är super, själva 
konstruktionen är klockren och fordonet 
eller Snowbiken fungerar förvånansvärt 
bra. Vad är då problemet? Först och 
främst har vi ”problemet” att en endu-
romotorcykel blir olaglig när man byter 
ut hjulen mot ett drivband och en skida 
då den inte är besiktad i detta utförande. 
Detta problem borde inte vara ett pro-
blem då man ganska omgående kan 
skapa ett regelverk som täcker detta på 
ett bra sätt. Problemet i mitt tycke är att 
det fi nns några som valt att bygga sin 
Snowbike på en crossmotorcykel som i 
sin tur låter alldeles för högt från första 
början då de är ämnade att användas 
på en crossbana och inte ute i skogen. 
Vissa har valt att bygga på en betydligt 
tystare enduromotorcykel som faktiskt 
är tystare än en snöskoter, men av nå-
gon anledning bytt den tysta ljuddämpa-
ren mot en högljudd variant? En endu-
romotorcykel med original ljuddämpare 

Som en liten påminnelse så publicerar vi denna igen. 
Välj bort buller, inte snöskoter!
Snöskotersäsongen 2015 - 2016 närmar sig och alla med intresse för snöskotrar är mycket 
förväntansfulla att ge sig ut i snön. Därför är det dags aktualisera kampanjen mot bull-
rande snöskotrar, det blir allt viktigare att vi alla hjälps åt och gemensamt tar ansvar för en 
tystare fjällmiljö. Oavsett årstid pågar arbetet i EU med nya lagar och regelverk, en fråga 
som är aktuell i Bryssel är bullernivån för snöskotrar. På sikt kan vi räkna med att det kom-
mer regelverk som sätter press på tillverkarna att ta fram snöskotrar med lägre buller-
nivåer än i dag. Det är Trafi kverket som sköter snöskoterförhandlingarna i Bryssel och 
Snöfo har en bra dialog med den svenska representanten. Det framgår att Trafi kverket 
anser att snöskotern är ett verktyg för många att komma ut i fjällvärlden. Alternativet att 
förbjuda snöskotern är inte aktuellt, det är bättre att göra den tystare. Detta ställningsta-
gande är mycket positivt men ställer också krav på oss som kör snöskoter, vi har ett ge-
mensamt ansvar för bra och vettiga regler i framtiden. Vi kan redan i dag påverka utformn-
ingen av de framtida reglerna genom att tydligt ta avstånd från trimpipor, köra hänsyns-
fullt och störa andra så lite som möjligt. Moderna snöskotrar är tysta och om de framförs 
med hänsyn och respekt utgör den inte ett problem. Problemet uppstår om snöskotern 
manipuleras och körs med trimpipa vilket skapar en störande bullernivå. Skräckscenariot 
är att manipulerade och bullrande snöskotrar ger beslutsfattarna en bild av att alla snös-
kotrar bullrar och gör framtida regelverk så krävande att de blir svåra för tillverkarna att 
leva upp till. Därför är det viktigt att vi alla inför den kommande snöskotersäsongen tar 
vårt ansvar och tydligt tar avstånd från bullrande snöskotrar!
Se mer i det bifogade uppropet. Per Johansson

låter däremot extremt lite och lämpar sig 
därför bättre för denna ombyggnation.

Vill vi på något sätt vistas i naturen 
så får vi vara beredda att samsas med 
andra människor och jag lovar att det är 
extremt få som uppskattar ett högljutt 
motorfordon. Det är alltså av yttersta vikt 
att vi tillsammans jobbar för en tystare 
fjällvärld. Tänk efter före och försök att 
se helhetsbilden då det gäller följderna 
av för mycket buller. Ryck inte på ax-
larna åt detta utan gör allt i er makt att 
göra era snowbikes så tysta det bara 
går innan det hela eskalerar och all fri-
åkning oavsett fordon blir förbjuden. Jag 
lovar att just denna problematik måste 
lösas nu på direkten utan fördröjning. 
Sprid ordet bland era bekanta och alla 
snowbike-entusiaster och gör något åt 
saken, idag. Se Snöfos utskick nedan 
och inse allvaret i det jag påstår. Även 
om ni inte håller med om allt i nedanstå-
ende text så kan ingen bortse från det 
faktum att buller är buller oavsett var det 
kommer ifrån. Så känner du dig träffad, 
skärp till dig. 

Sveriges 
Snöfordonleverantörer, 
Snöfo, reagerar –nytt hot 
mot fjällvärlden
Ett nytt hot mot fjällmiljön har dykt upp, 
och det är motorcyklar som förses med 
bandsats och skida. Detta är ofta en 
crossmotorcykel som man sätter band 

på i bak och skida fram för att kunna 
köra den på, och i, snö. För att fordonet 
ska fungera behövs det djup snö och 
därför dras de till fjällvärlden.

Snöfo ser två stora problem med fö-
reteelsen; dels att de har smala band 
som gör att de går djupt och därmed 
ökar risken för markskador, dels att de 
oftast har betydligt högre bullernivåer 
än moderna snöskotrar. Bandförsedda 
motorcyklar med hög bullernivå stör mer 
än snöskotrarna vars förare är mycket 
medvetna om att samspelet med andra 
i fjällvärlden är mycket viktigt. Inte minst 
för rätten till den framtida fria rörligheten 
i fjällvärlden. Ljudnivån på snöskotern 
är något som Snöfo aktivt arbetar med 
i kampanjen ”Välj bort buller, inte snö-
skoter” för att hålla ljudnivån nere i fjäll-
världen. - Företeelsen med ombyggda 

crossmotorcyklar med band i fjällvärlden 
måste stoppas omgående. De hör inte 
hemma i fjällvärlden, utan enbart på av-
lysta motorbanor säger Per Johansson, 
Vd för Snöfo, Sveriges Snöfordonleve-
rantörer.

Fakta
En crossmotorcykel är ett oregistre-
rat fordon och får endast framföras på 
godkända motorbanor och liknande. En 
enduromotorcykel är ett helfordonsgod-
känt fordon och får inte byggas om utan 
ny registreringsbesiktning.

Per Johansson, Vd i Snöfo
Den som vill veta mer är välkommen att 
kontakta: 
E-post: per.johansson@mcrf.se

Fantastiskt eller fasansfullt? 
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N O  S H O R T C U T S

It’s the moment when everyone’s voices 
fade away. When you see a line that you’ve 
never noticed before. That’s the moment 
when you discover you’re in the right 
place, at the right time, for the right 
reasons. That’s the moment when 
everything makes sense.
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Från den 12:e till den 21:a februari 
sysselsatte Caroline Ohlsson och 
Erika Lindblad, tjejerna bakom 

konceptet XX Freeriders, över hundra 
tjejer på skoter i Saxnäsfjällen. Det är 
tredje året de arrangerar skoterevene-
manget exklusivt för tjejer under vecka 
sju. De två X:en står för de kvinnliga 
kromosomerna och syftet är att öka in-
tresset för friåkning bland kvinnor. Allt 
började med att arrangörerna lärde 
känna varandra när de själva deltog i ett 
skoterevent för tjejer 2013. 

– Om vi jämför intresset som fi nns i 
dag i förhållande till hur det var för tre år 
sedan så är det som natt och dag. Det är 
otroligt roligt att se så många som brin-
ner för att köra snöskoter, säger Erika 
Lindblad. Det första året deltog 30 tjejer. 
2016 är siffran det dubbla. Under vistel-

För tredje året i rad arrangerades skoterevenemanget XX Freeride Camp i Saxnäs, Vilhelmina. 
Under en veckas tid engagerades över hundra tjejer i skoteråkning i lössnö, friåkning. Eventet 
lockade fl ertalet tjejer från hela landet. Förväntan, skratt och en och annan nerv låg i luften på 
mornarna innan tjejerna begav sig ut.
Text: Erika Lindblad Foto: Joakim Kostet

sen i Saxnäs kör tjejerna skoter tillsam-
mans under ledning av friåkningsproff-
set Stephanie Schwartz från Kanada, 
som även hon deltagit sedan starten 
2014. Under början av veckan hölls det 
första lägret för 30 nybörjare. 

– Deltagarna var allt mellan 16 och 50 
år. Vissa har mest bara kört på led, el-
ler åkt pulka. Så det är riktigt kul att de 
vågar prova något nytt, säger Caroline 
Ohlsson. 

Mot veckoslutet åkte nybörjarna hem 
nöjda och glada och anlände gjorde 30 
mer avancerade åkare. På läger num-
mer två ska tjejerna klara av att göra en 
pudersväng utan problem, samt ha en 
känsla för hur dem kör på skrå. Själva 
upplever arrangörerna att intresset för 
friåkningen förändrats från år ett.

– Det är stor skillnad. Tjejer har ju kört 

jämt, men kanske inte på samma nivå 
eller sätt. Men ju fl er tjejer som syns, 
desto större skjuts får intresset, säger 
Caroline Ohlsson.

Säkerheten först 
Saxnäs och Marsfjällen har blivit ett allt 
mer populärt resmål för skoterälskare. 
Men med det följer också ett ökat an-
svar.

– Fjället är ju stort. Men när fl er och 
fl er upptäcker Saxnäs gäller det att vi 
är extra noggranna med att informera 
om vilka regler som gäller för friåk-
ningen, säger Erika Lindblad Oavsett 
evenemang har säkerhetsaspekten 
varit central. Nytt för i år var att Tomas 
Wärdell från Terrain Events var på plats 
och körde en lavin- och säkerhetsge-
nomgång med deltagarna. Tjejerna fi ck 

bland annat göra en övning med lavin-
transceivers.  

– Vi är stolta över att erbjuda den möj-
ligheten. Att öka kännedomen om de 
regler som fi nns samt hur man beter sig 
på fjället har känts viktigt från dag ett, 
säger Erika Lindblad.

Positiv energi på fjället 
Den positiva energin märks tydligt. Sofi e 
Hagelberg, Emilia Grahn och Erina Da-
nielsson är några av deltagarna denna 
helg. De har alla kört skoter länge, men 
att friåka är fortfarande relativt nytt.

– Det ger verkligen adrenalin och en 
frihetskänsla, säger Emilia Grahn.

Erina Danielsson fyller i: – När man 
bara är tjejer så blir det lite annorlunda 
också. Man känner sig säkrare. Att ha 
skoteråkningen som intresse kan inne-
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Evelina Ytterbom efter en lyckad downhill-vändning. Madelene Totland på sin Summit.

Lisa Gunnars-
son på skrå.

Ella Snäll får till en fullträff 
med sin linje i solnedgången.

Saxnäs bjöd på milsvis med orörda myrar att surfa fram över. Sandra 
Lombardi tar täten. Under Camp 2 avancerades åkningen till att uteslutande ske i brant skogsterräng. 

Anna Frost kom långväga från Mora och manövrade sin Boondocker galant.

Både deltagare och arrangörer 
hade en fantastisk vecka. Erika 
Lindblad här på sin Summit 154”, 
från Lindblads Motor i Vilhelmina.

Uppåt ska jag! Pia Kolhemainen gav allt 
i backarna.

Duon bakom XX Freeriders, Caroline Ohlsson och Erika Lindblad.
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bära en hel del utgifter i form av ma-
skiner, dekal-kit, kläder och utrustning. 
Men för dem som brinner för detta är det 
väl spenderade pengar.

Skandinaviens största 
skoterträff för tjejer  
De 60 biljetterna till årets upplaga av XX 
Freeride Camp tog slut på under en mi-
nut och över hundratalet tjejer ställde sig 
på reservlistan. Det föranledde att ar-
rangörerna tog initiativet till att utöka vis-
telsen i Saxnäs och bjöd in till XX Girls 
Weekend som gick av stapeln helgen 
innan. XX Girls Weekend var ytterligare 
ett evenemang under friare former där 
deltagarna tävlade om att hitta GPS-
koordinater och samla poäng. Samman-
lagt resulterade XX Girls Weekend och 
XX Freeride Camp i att bli Skandina-
viens största skoterträff för tjejer.

XX hjärta Rosa Bandet 
Bara för att XX veckan är över så bety-
der det inte att Erika och Caroline slår 
sig till ro. Fram till och med den 12 mars 
så driver de en insamling till förmån för 

cancerforskningen via Rosa Bandet. En 
insamling de döpt till XX hjärta Rosa 
Bandet.

-Tanken är att den som vill skänker en 
valfri summa till Rosa Bandet och sedan 
ska BRP Sverige matcha den summan, 
säger Caroline Ohlsson. Det betyder att 
ju mer pengar XX-tjejerna lyckas samla 
in desto mer ska BRP matcha med, vil-
ket leder till en ännu större summa till 
cancerforskningen. Den 12 mars kom-
mer tjejerna att ”köra för cancer”, och 
uppmanar samtliga skoteråkare att göra 
detsamma. Alla kan delta oavsett var de 
befinner sig. Det enda du behöver göra 
är att skänka en valfri summa pengar via 
länken nedan och dela en bild då du kör 
skoter för kampen mot cancer den 12:e 
mars. Tagga #XXRosaBandet och #Ri-
deForHope.

Länk till insamlingen: https://www.can-
cerfonden.se/insamlingar/xx-freeriders 

XX Freeriders slår sig med andra ord 
inte till ro. Erika och Caroline har alltid 
något nytt på gång – heja er!

Det var ett färgglatt gäng som äntrade fjället på Camp 2. Här utanför Saxnäsgården, den hotell- och 
konferensanläggning som evenemanget ägde rum på. 

Flera norska tjejer kom för att 
delta, bland annat Randi Risdal.

Maria Häggström tränar på att göra snävare pudersvän-
gar i slalombana under Stephanies ledning. Går utmärkt!

Pimnipa Jampakeaw 
på sin Polaris Pro 
RMK trivdes i back-
arna på Camp 2.

RedBull till alla! Caroline delar ut Red-
Bull att ta med ut, extra energi är alltid 
uppskattat efter några fastkörningar.
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Stephanie visar tjejerna på Camp 1 hur en pudersväng ska kännas. Att sitta med 
och känna hur skotern beter sig gjorde susen.

Ida Bröms deltog på Camp 2, hon 
trivdes i den meterdjupa snön.

Hur ska man gasa i en pudersväng? Tjejerna fick åka med Stephanie så att de fick 
lyssna hur hon hanterade gasen. Stephanie körde en Summit 163” från Lindblads 
Motor i Vilhelmina.

Det var fler än en deltagare som åkte 
Ski-doos Summit XM, här har vi Malin 
Jonsson, deltagare från Sundsvall.

Vilhelminatjejen Sofie Hagelberg visade 
hur man manövrerar skotern i brant 
terräng.

Skråa är inte alltid det enklaste. 
Alva Karlsson fokuserar på upp-

giften med åskådare i bakgrunden.

Evelina Åström visade hur man gör. Det 
går strålande!

Erika Lindblad snart redo för första dagen på Camp 2. SCS Unlimited sponsrar tje-
jerna i XX med nya designer till sina skotrar för tredje året i rad.

De två XX:en i XX Freeriders står för de kvinnliga kromosomerna. Erika Lindblad, 
Stephanie Schwarz och Caroline Ohlsson tillsammans med sitt XX Crew arrangerar 
XX Freeride Camp.
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Ibland så är det mer än svårt att gläd-
jas åt andra människors lycka. Visst 
är det en sak att dra på smilbanden 

när grannen har vunnit en miljon, men 
nog fan knyter man handen i byxfickan. 
Samma sak gäller när man ser Krister 
Leanders ultrafräna fyrhjulsdrivna Ford 
F 450, som numera är begåvad med det 
fränaste sleddecket du någonsin sett i 
hela ditt liv. Framför allt när den sitter på 
en riktigt fet och fantastiskt frän pickup. 
Samtidigt som man vill applådera så är 
man ju bra sugen att preja honom av 
vägen i ren och skär avundsjuka. Nej, 
skämt å sido. Sällan har jag skådat ett 
ekipage som rönt en sån uppmärksam-
het som denna Ford och jag unnar Kris-
ter den, eftersom han och hans kompi-
sar lagt ner ett fantastiskt jobb på hela 
bygget innan det hela stod klart och de 
kunde regera på vägarna från Strängnäs 
och uppåt. Det hela började egentligen 
när Krister åkte fast med överlast med 
sin Dodge Mega Cab som också den 
var C-reggad men tydligen inte fick ha 
två skotrar på flaket.

Hardcoreåkare från fel ställe
Faktum är att Krister och hans vänner är 
hardcore skoteråkare trots att de bor på 
helt fel ställe i och med att bostadsorten 
heter Strängnäs. Detta gäng kanske ni 
känner igen som Linsell Freeriders då 
de både arrangerat samt åkt skoter i 
stora delar av detta land. Just resorna 
från storstan till snön har man jobbat lite 
extra med då man nu har den ultimata 
äventyrsbilen som utan problem lastar 
fyra skotrar och fem människor, utan att 
för den skull behöva en släpvagn bakom 
sig. Med rätt vagn bakom detta ekipage 
så kan de utan svårigheter ta med sig 
7-8 maskiner utan att det egentligen 
vare sig känns eller märks. Bränsle-
förbrukningen utan släpvagn ligger på 
dryga 2 liter och 2,3 liter med släpvagn. 
Den här bilen är C-kortsreggad och har 
en 6,4 liters 375 hästars diesel V8 dub-
belturbo, och har en totalvikt på 6,8 ton. 
Den är från början beställd och ämnad 

Sällan har någon 
skapat så mycket 
avundsjuka som 
den där jävla Krister 
Leander!
Bild: Räven Text: Björnen
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När man väl hade svetsat ihop hela konstruktionen så provlastade man allting. 
Konstruktionen säckade bara ihop cirka 5 millimeter totalt. För att vara riktigt säkra 
att inte få en skoter genom takluckan så bockade man två stag efter konstens alla 
regler så att de slickar karossen. Dessa är bultade i ramen och i själva sled-decket. 

Lastrampen skjuter man med ett enkelt handgrepp in i skåpet. 

Lastningen går extremt snabbt och det tar 
ganska exakt fem minuter från att man bör-

jar lasta till alla fyra skotrarna sitter fast som 
berget och man kan börja sin resa. 

Drygt 100 timmar av TIG-svetsande blev det. Men det blev också en riktigt stabil 
och fin konstruktion. 

En helwrappning är på gång och vi får se hur allt blir när den väl sitter på plats. 

Skåpet sektionerades hela 60 centimeter. 

Jocke Ågren gör sig bäst med svetshjälm på enligt de andra i gänget. Taskigt sagt 
då han precis lagt 100 timmar på detta bygge.
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att agera som brandbil, men planerna 
ändrades och Krister fick tag på den. 
Han och resten av gänget slog sina 
huvuden ihop och man sektionerade 
det stora skåpet och konstruerade den 
kraftiga aluminiumkonstruktionen efter 
konstens alla regler för att bilen helt 
plötsligt skulle kunna husera 4 fullånga 
snöskotrar. Hela byggnationen är av alu-
minium och allting är tigsvetsat vilket inte 
var gjort i ett nafs. –Jag måste framhålla 
Jocke Ågren på MBS som gjort hela 
svetsjobbet som tog dryga 100 timmar 
innan det blev klart. Vi klädde sedan 
botten med ”Saffa-plank” i aluminium 
som gör konstruktionen riktigt stark. Vi 
provlastade hela anordningen med fyra 
skotrar och konstruktionen över taket 
dippade bara 5 millimeter. För säkerhets 
skull så bockade vi två stöttor efter kon-
stens alla regler så att de slickar karos-
sen och bultade sedan fast dessa i sled-
decket och i ramen. Vi drog elen i ett av 
rören och fyllde sedan dem med plast 

för att få en riktigt stark konstruktion. Nu 
är det stumt, säger Krister. 

Fri från salt
Nu är det ju inte bara att kasta upp 
skotrarna som ska en bra bit upp i luf-
ten. För att göra det hela så smärtfritt 
och enkelt som möjligt har en smidig 
ramp tillverkats. En ramp på 2,7 meter 
som man sedan bara skjuter in i skåpet 
när man lastat klart. Rampen har som 
resten av flaket Superglides, sen har 
man skruvat fast en vanlig 32 millimeters 
skotermatta i mitten uppepå lastytan 
för att man ska vara helt försäkrad om 
att lastningen ska vara problemfri. –Nu 
kan man stanna halvvägs upp på ram-
pen om man skulle vilja det, och sedan 
köra upp. Vi har sedan monterat fyra  
Superclamps däruppe vilket gör att det 
tar fem minuter att lasta och spänna fast 
fyra maskiner. När dom väl står på plats 
så står dom så högt upp att de är väl 
skyddade från slask och salt. Skåpet har 

massor av lastningsmöjligheter och här 
kan man packa med sig allt man behö-
ver för en trevlig skotervistelse utan att 
riskera överlass. Vi har i år kört cirka 750 
mil med bil, för att i slutändan få ihop 65 
mil med skoter, skrattar Krister. Den här 
kärran är extremt stabil och det märks 
inte ens att man har fyra skotrar på taket 
och flaket. Man måste däremot ha lite 
koll på totalhöjden då den mäter ganska 
precis 3,45 meter. –Det gäller att vara 
lite vaken eftersom ekipaget är lite väl 
högt. Jag har koll på läget nuförtiden och 
vet att Statoil i Vilhelmina har en maxhöjd 
på 3,30, säger Krister.

Lite sämre än oss andra
Vilka är då Linsell Freeriders? Det är 
ett löst sammansatt gäng bestående 
av Krister ”Räven” Leander, Rickard 
Lövgren, Jocke Ågren och Marcus 
Hagström. Marcus är för övrigt Kristers 
svärson, som har en hemlig dröm att en 
gång i livet få äga en Ford-pickup istället 

för den mesiga Dodgen han åker i nu. Ja 
bara så att ni vet det! Kan vara värt be-
sväret att påminna Marcus om detta när 
ni har tid. För övrigt så handlar Linsell 
Freeriders mest om ”tröjor och dekaler” 
och om att umgås och ha kul. Krister el-
ler ”Räven” som han också kallas har ett 
förflutet som dragracingåkare och har 
avverkat ett helt gäng raggarbilar innan 
han äntligen hittade hem till skoteråk-
ningen och numera satsar sin fritid på 
detta. Även om han började köra i mitten 
av nittiotalet är det inte förrän 2009 han 
skaffade sin första lössnömaskin och se-
dan dess är fast i detta träsk. 

Nästa gång ni möter detta monster-
ekipage så ska ni inte bara gapa, ni ska 
applådera, heja och vinka på dessa gal-
ningar från ”Stockholm” som bevisar att 
inte alla i vår huvudstad är lite sämre än 
oss andra. Detta gäng är minst lika bra.

Starkt jobbat Räven och ni andra i Lin-
sell Freeriders.

Nu är Räven inte helt oäven då det 
gäller fräna bilar som det går att lasta 
på. Naturligtvis också denna en Ford.

Japp. Bil som går att lasta saker ba-
kom, samtidigt som det går att burna. 
Pluspoäng i min bok. 

På något sätt gör denna Ford 450 livet surt 
för en enorm Dodge Mega Cab som mer 

påminner om en bil Barbie skulle åkt omkring 
i, än en av världens största pickisar. 

Nu är väl inte ett kraschtest att 
rekommendera men efter en ofriv-
illig avåkning kan hela gänget kon-

statera att alla skotrar stod kvar. 

16 6-15/16

14-16.indd   16 2016-03-03   09:28



www.arcticcat.se

BESÖK DIN LOKALA 
HANDLARE! ARCTIC CAT 
ROADSHOW RULLAR SNART 
IN. STARTAR I TIMRÅ 4/3 
OCH SLUTAR I FALUN DEN 
2/4. MER INFO HITTAR DU 
PÅ VÅR FACEBOOK SIDA: 
ARCTIC CAT SWEDEN

 
ARCTIC CAT SNÖSKOTER
SPARA UPP TILL 16 900 kronor! Boka din 2017 års Arctic Cat senast 30/4 2016  — hämta ut senast 30/11 2016.

ROADSHOW

2017



Det där med att slutföra ett projekt 
med allt vad det innebär är inte 
det lättaste. Det finns alltid sa-

ker man inte är direkt nöjd med samtidigt 
som man vill göra om vissa grejer. När 
och var ska man sluta, och slutar egent-
ligen ett projekt då snöskotern går att 
använda? Är det inte då det hela börjar 
egentligen? 

För er som inte följt detta bygge från 
första början så har grundtanken varit 
att vi ska bygga en maskin som ska bli 
längre, lättare, starkare och tystare än 
original. Vi har utgått från en Yamaha 
Viper M-TX 162” av 2015 års modell. 

Vår M-TX har sedan fått en 174” bog-
gie från Ice Age samt en 3” matta från 
Camoplast. Vi har sedan monterat en 
specialturbosats från MCX där vi valt att 
placera turbon bakom motorn där man 
i vanliga fall hittar tanken. Vi har sedan 
svetsat en egen tank och lagt den på 
ena sidan av chassit bakom sadeln. På 
den andra sidan så har vi placerat en 
lång ljuddämpare. Vi har i allt vårt tänk 
eftersträvat att göra den i originalskick 
relativt framtunga maskinen lättare över-
lag, eller iallafall mindre framtung. Att vi 
skulle lyckas bygga en lättare maskin 
och samtidigt plocka på en massa grejer 

såg vi egentligen som en ekvation som 
aldrig skulle gå ihop. Vi har iallafall haft 
intentionen att bygga denna skoter så 
lätt som möjligt efter förutsättningarna. 

Uppstarten
Jag ska inte sticka under stol med att jag 
var riktigt nervös och spänd på att starta 
upp maskinen eftersom vi varit isär med 
det mesta samtidigt som några av våra 
lösningar inte direkt var utprovade utan 
snarare ett experiment. Uppstarten 
var minst sagt spännande och allting 
gjordes i lugn takt för att vi inte skulle 
glömma någonting. Bara det där med att 
tanka de egensvetsade bränsletankarna 
utan att egentligen veta om de var täta  
gjorde det hela riktigt spännande. Visst 
var de täta och avluftningarna mellan 
tankarna fungerar också de klockrent ef-
tersom soppan rinner från huvudtanken 

till catchtanken utan någon som helst 
tvekan. Originalpumpen jobbar utan re-
turledning då den har en intern ”retur” 
eller rättare sagt pumpar det tryck den 
är inställd för och släpper förbi det som 
inte behövs nere i pumpen. Vi har sedan 
splittat upp bränsleledningen i och med 
en förgrening då en slang går till origi-
nalspridarna och en annan slang till de 
extra spridarna som styrs av piggyback-
sprutet från MCX. Allt detta har fungerat 
klockrent och nu är det bara att försöka  
kolla över variatorerna lite innan vi är helt 
nöjda. Vi har ett fullständigt variatorkit 
från MCX, men vill iallafall finjustera in 
detta lite grann. 

Vikten
Vi har försökt att spara vikt så mycket 
det går, utan att för den skull nagga på 
hållbarheten. Men att spara vikt samti-

Vi har äntligen snott ihop alla trådar och 
därmed slutfört vårt 174” projekt. Eller slutfört. 
Det är väl ändå nu det börjar. 
Text: Björn Friström Bild: Seth Friström

Det är en ganska schyst känsla att köra en maskin för första 
gången efter en lång vinter i garaget. Det är också helt kanon 

att ha en 2016 års variant att jämföra mot. 
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Ja, den blev längre, starkare och faktiskt också betydligt tys-
tare. Men också lite tyngre. Äh, vem bryr sig. Tre av fyra är 

godkänt sa han som spelade rysk roulette. 

Värmeskölden som vi klippt till i rostfritt sitter där lite provisoriskt så att vi ser om 
det fungerar eller ej. Lutar dock åt att det funkar bra. Då vi inte ville förlänga chassiet så ändrade vi istället vinkeln på bakflärpen. 

Där avgaserna 
mynnande ut en 
gång i tiden sit-

ter det numera en 
täckplåt som är 

tätad. 
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Det är inte det lättaste att mäta ljudnivån på en skoter då det skrapar i snön, mattan viner och transmissionen skramlar. Ta våra dB-
mätningar med en nypa salt, men lita på att vår turboskoter låter extremt lite. Betydligt tystare än original. 

digt som man förlänger maskinen och 
plockar på en massa saker som en tur-
bosats är inte det lättaste märkte vi. Vi 
får helt enkelt nöja oss med att maskinen 
har blivit lite tyngre, trots att den blivit 
mer än dubbelt så stark och samtidigt 
betydligt längre. Vi har i alla fall lyckats 
förflytta 6 kilo bakåt istället för att läg-
ga på betydligt mer med en turbosats. 
Pumpar vi i det minsta med luft i någon 
av dämparna så ändrar sig viktfördel-
ningen direkt, så ta viktsiffrorna med en 
nypa salt.

Vi tycker inte direkt att vi har misslyck-
ats med vikten, snarare tvärtom. Nu har 
vi en catchtank där i vanliga fall original 
ljuddämpare sitter placerad, medan 
stora tanken ligger bak på chassit till-

sammans med ljuddämparen. Vi vill kolla 
över så att denna installation fungerar 
klockrent innan vi gör ett skydd över 
ljuddämparen och tanken. Men detta är 
på gång. 

Decibellen
Ingen gillar en maskin som bullrar och 
så länge en snöskoter är ämnad att gå 
ute i den svenska naturen så är det läge 
att inte mixtra med ljudnivån. Iallafall 
inte så att dit fordon låter mer än origi-
nal. Ingen kommer att ge dig beröm för 
detta. Lita på det. 

Men om man skulle kunna modifiera 
ljudnivån så att den låter mindre än ori-
ginal då, det måste väl ändå vara ok? 
Klart det inte är eftersom alla slags änd-

ringar som gör att din snöskoter inte är 
helt original, faktiskt är olagliga. Du be-
höver alltså inte fundera en sekund på 
att det kanske är lagligt att vare sig lätta, 
förlänga eller trimma en skoter, oavsett 
om den låter mindre än original. För det 
är det absolut inte. Men bygga om är ju 
okej, det är först när man använder den 
som man bryter mot någon eventuell lag. 

Min ytterst privata åsikt är ju för övrigt 
att så länge inte en maskin låter högre 
än original, eller är trafikfarlig så behöver 
ingen bry sig vad man har gjort. 
Har man däremot skapat ett högljutt 
monster som stör alla så ska man arke-
buseras eller få ett motsvarande straff. 

Hur mycket låter den då? Den låter 
tyst. Extremt tyst. 

Faktiskt tystare än original och faktiskt 
så tyst att man helt plötsligt hör meka-
niska ljud från motorn, transmissionen 
och mattan. 

Avgasljudet som numera åker rätt ner 
i mattan längst bak i tunneln är numera 
extremt lågt. Vi mätte upp märkbara 
skillnader på tomgång och lugn körning 
på led och vår projektmaskin klarade 
dessa uppgifter galant. Den låter så tyst 
att ljudet från popoffen (du vet det där 
puffljudet när man släpper gasen) helt 
plötsligt låter extremt högt och skapar 
decibel-toppar som gör att ljudet skenar 
iväg ibland. 

Men en standardskoter skapar också 
decibel-toppar med sina ljud och egen-
heter. Jag kan iallafall rekommendera en 

Där man en gång i tiden tankade kan 
man nu se grenröret och en del av tur-
bon. Här släpper vi nu ut lite varmluft 
och det är här ljudet från popoffen åker 
rätt upp i hjälmen. 

Vi hittade en ledlampa som lyser 
riktigt bra samtidigt som den inte 
tar stor plats alls. 
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Än så länge sitter den där alltför originalliknande huven på plats. Den väger en hel 
del, trots att vi plockat bort originallyset, som faktiskt inte väger speciellt mycket. Vi 
får se om vi orkar gjuta en lättare variant. 

Avgasljudet är nästan helt frånvarande när turbon jobbar. Ett fräsande ljud letar sig 
fram ur tunneln. Ett ljud som inte stör eller färdas lång väg. Turbo tillsammans med 
en rejäl ljuddämpare är ett bra sätt att trimma en snöskoter. 

Starkare
Standard Yamaha Viper M-TX 162 = ca 130 hk

Yamaha Viper M-TX 174” turbo = ca 270 hk

Lättare!
Vikt standard Viper M-TX 162 fulltankad Yamaha 37 liter

Viktfördelning 
Vänster fram = 69,4
Höger fram = 76,5
Bak = 136,6 
Totalvikt = 282,5 kg
Vikt Turbo 174” fulltankad 34 liter
Vänster fram = 62,9 kg
Höger fram = 76,9 kg
Bak = 150,5 kg
Totalvikt = 290,3 kg
Tystare
Decibelmätning 
3 meter från sidan 
Tomgång standard 76 db
Tomgång turbo 72,5 db
70 kmh på led
Standard 89 db
Turbo 88,2 db 

stor jäkla ljuddämpare, som verkligen 
gör susen. 

Förlängningen
Jag har funderat fram och tillbaka vad 
det gäller att förlänga chassit för att få 
till den rätta looken och samtidigt som 
en viss förlängning är nödvändig för att 
mattan inte ska ta i flärpen längst bak. 
Samtidigt betyder denna förlängning att 
vår projektmaskin inte längre får plats 
på vår kåpvagn eller inne i Sprintern. Vi 
bestämde därför att vi helt enkelt skulle 
börja med att vinkla om flärpen litegrann 
så att den inte tar i mattan, och se om 
det hela fungerade så. Naturligtvis är 
jag sugen på att byta hela bakre delen 
av chassit för att få ett fränare utseende 

samtidigt som man löser alla problem, 
men som sagt skapar några också efter-
som jag ogärna fraktar den här maskinen 
på en öppen vagn. Som sagt, vi nöjde 
oss med en viss omvinkling av snösprut-
flärpen för att i lugn och ro kunna utvär-
dera hur vi ska göra med en eventuell 
förlängning. Vi popnitade helt enkelt fast 
en kraftig rem i lyftbågen och sen i flärpen 
för att få en annan vinkel på den. Fung-
erar klockrent tillsvidare. 

Körbarheten
Det första vi tänkte på när vi skulle göra 
den här maskinen mer körbar var faktiskt 
att uppdatera den med 2016 års original-
framvagn. Denna är extremt smal i det 
innersta läget och mäter idag dryga 34” 

Vi är inte färdiga med maskinen än. En kolfiberhuv över tank och ljuddämpare är på 
G. Men inte riktigt än. Vi vill se så att allting lirar som det ska först. 

vilket är extremt smalt om man jämför med 
2015 års originalframvagn som är 38” 
bred i sitt smalaste läge. Bara denna en-
skilda ombyggnad gör tillsammans med 
den tiltbara saxen från Ice Age i boggin 
den här maskinen extremt lättsvängd. Så 
mycket lättsvängd att man helt enkelt får 
vänja till sig. I skrivande stund så är vi på 
väg till USA och vi har helt enkelt inte hun-
nit med några större äventyr i snön med 
maskinen ännu. Men detta ska vi ändra 
på då jag helgen efter vi kommer hem 
från årets SnowShoot ska iväg på en rejäl 
testsväng med min alldeles egna privata 
174” Yamaha Viper M-TX Turbo som är 
lite tystare, lite längre, betydligt starkare 
och några kilo fetare än en standard dito. 
De du. 
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Högt, rakt styre och 
smal dyna

Extra smal framvagn 

Camoplast Power 
Claw-matta med 
76 mm kamhöjd

Har du koll på att det hänt massor på de nya 
SR Viper M-TX modellerna?

Helt ny, extra smal framvagn gör den lättkörd när det 
är trångt. M-TX 153 och M-TX 162 har Camoplast 
Power Claw-matta med 76 mm kamhöjd som ger 
fantastiskt grepp och ser till att du tar dig fram. 
Dessutom ger det höga, raka styret och smala dynan 
perfekt körställning för utmanade körning. 

Nu kan du dessutom köpa en till extra förmånligt pris. 
För mer info kontakta din närmaste återförsäljare.

SR Viper M-TX
våga vara annorlunda!

www.yamaha-motor.se

Se videon på 
Mountain 2016 här.
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NYTT & NOTERAT

Med över 50 år på den nordiska 
marknaden har storsäljande modellen 
Tuura stor spridning hos utelivsentusi-
aster som värdesätter varma och torra 
fötter i kallt och blött klimat. Modellen 
Tuura utvecklades på 1960-talet med 
isfi ske som främsta fokusområde. På 
den svenska marknaden kallas model-
len allmänt för ”Nokianstöveln” och är 

Levi LaVallee tog hem första platsen i långloppet Red Bull Snow Boundaries, som 
kördes i Minnesota 20:e februari med närmare 170 startande i två klasser. Man 
hade hoppats på 3 500 besökare, men det dök uppemot 4 800 för att titta på tävlin-
garna. Kallt väder gjorde att man kunde producera snö, men man hade otur med 
stigande temperaturer och regn dagarna före tävlingen. Det gjorde att förutsättnin-
gar blev blandade längs den långa banan, med allt från bra snö till gegga. Resultat 
fi nns på www.redbullsnowboundaries.splashthat.com

FMX-åkarna Fredrik ”Frog” Berggren och sydafrikanen Nick De Wit körde showen 
förra året, nu kommer de köra tillsammans med 21-åriga debutanten Marcus Du-
bois. Klara FSX-åkare är Daniel Bodin och Rasmus Johansson. Rutinerade Jus-
tin Hoyer från USA är klar för en comeback på Lugnet och Clash of Nations. Den 
amerikanska 34-åriga Justin deltog på Clash of Nations både 2011 och 2013. För 
mer info gå in på www.clashofnations.se

Ficklampan PX1 överträffar sin föregån-
gares fi na egenskaper som liten stor-
lek, driftsäkerhet, tålighet och ljusbild! 
PX1 erbjuder dessutom möjligheten 
att med en enkel vridning av ljushuset, 
ställa om ljusbilden i 2 lägen: Ett brett 
fl odljus med en homogen cirkel upp till 
3,5 meter på ca 2 meters avstånd eller 
en ”Bull’s-Eye Spot Beam” med en ljus-
punkt som förstärks av en ljusare glo-
ria, “Halo-effekt”, på ett avstånd upp 
till 234 meter. Priset är 659 kronor, mer 
info på coastportland.se

I slutet av februari fl ög Exploring the 
Snow gänget till Japan för att köra 
skoter och fi lma för nya fi lmen. Ska 
verkligen bli intressant att se vad de 
kommer få ihop för material under de 
två veckorna de är där, för första fi lmen 
de släppte var riktigt bra.

Perfekt när du är ute på springrundan, på cykelturen, när du åker skidor, skoter-
turen osv. Med quick release systemet kan du enkelt ta loss din smartphone från 
din hållare, som sitter med kardborre och använda den för att byta musik och svara 
på sms. Bröstplattan är utformad så att du på ett enkelt sätt kan använda den till 
att göra din egen fi lm med din smartphone. Du monterar då om plattan i horisontal-
läge, och kan då fi lma i liggande format. Den optimala lösningen för dig som inte vill 
ha din smartphone på armen. På midjebandet sitter en väska där nycklar, kreditkort 
och mellanmål får plats. Priset är 399 kronor, mer information på www.mocsport.se

Nokians storsäljande fi ltfodrade stövel 
för friluftsaktiviteter året runt. Fodret 
både värmer och ger en behaglig kom-
fort vid alla temperaturförhållanden 
året om. Urtagbar fi ltinnersula. Rejäl 
greppsula som kan dubbas med Nokian 
dubbsats vid exempelvis fi ske på blankis. 
Rymlig läst med plats för isolerande luft 
och en extra strumpa. En stabil, vridstyv 
och varm stövel med förstärkt hålfot 
och en sula som även passar i en skid-

bindning. Storlekar mellan 36-50. 
Mer info på www.moxter.se

Foto: John Linn/Red Bull Content Pool
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Ricoh WG-M2, så heter den nya 
modellen som är tänkt att tilltala mån-
ga actionsugna. Filmar i 4K/30p med 
en bildvinkel på 204 grader. Vattentät 
ned till 20 meter utan något löst un-
dervattenshus och klarar ett fall från 
två meter. Några av nyheterna på WG-
M2 är att kameran vibrerar som signal 
till användaren vid start och stopp. 
Möjlighet att vända bilden i kameran, 
på sidan eller upp och ner, när det är 
önskvärt p.g.a. montering. Automatisk 
vitbalans vid undervattensfi lmning. 
Ett stort utbud av tillbehör fi nns re-
dan från Ricoh, kameran har standard 
stativgänga. Levererasklar i början av 
april och kommer ha ett cirkapris på 3 
499 kronor. Mer information på www.
focusnordic.se

FOGO, en ny unik produkt – en överlevnadsprodukt du inte kan eller vill vara utan! 
FOGO har fl era funktioner som gör den unik. Med både GPS och Walkie Talkie-
funktion hjälper FOGO dig att hitta vägen även i mörker. Behöver du hjälp använder 
du SOS-funktionen. Andra funktioner är kompass, klocka mm. Priset ligger på 4.950 
kronor, Mer info på www.reddox.se

Vadderad vindtät väst som är härligt lätt i vikt. Dubbla fi ckor med dragkedja, bröst-
fi cka samt innerfi cka. Levereras i praktisk förvaringspåse. Tyg i 100% nylon, vad-
dering i 100% polyester. Perfekt som ett extra värmande lager. Finns i gräsgrön/
Lime, Svart/Terracotta. Cirka konsumentpris är 450 kronor. För mer information 
kontakta lokal återförsäljare eller www.pinewood.se alt. 0370-341451

Garmin presenterar nu tactix Bra-
vo, en sportklocka med GPS som 
kombinerar avancerade tränings-
funktioner och navigering med 
smart funktionalitet. tactix Bravo 
har en högkänslig EXO™ GPS-
antenn med GLONASS-stöd och en 
omfattande uppsättning funktioner för 
att hantera taktisk träning, uppdrag och 
mycket mer. Nere på marken kan du mar-
kera och spara upp till 1000 waypoints och gå till-
baka till din startpunkt med TracBack® funktionen. Uppe 
i luften kan du använda Jumpmaster programvaran för tre olika hopptyper: HAHO, 
HALO och Static. Den har också en särskild taktikaktivitetsprofi l med delad skärm 
som kan visa två uppsättningar av koordinatsystem samtidigt på en och samma da-
taskärm. tactix klarar både långa uppdrag och träningspass eftersom den har upp 
till 50 timmars batteritid i UltraTrac™ -läge, 20 timmar i GPS träningsläge, och upp 
till tre veckor i smartwatch läge. Rekommenderat cirkapris ligger på 7.499:-

Pela kompressor är en 3-hästars oljesmord kompressor med 50 liters tank, tyst-
gående motor och den stora fördelen att den kopplas till ett vanligt vägguttag. 
Kompressorn från Verktygsboden har en hög luftkapacitet, lång livslängd och är 
utrustad med tryckströmbrytare, säkerhetsventil, reduceringsventil samt två mano-
metrar för kontinuerlig övervakning av tanktryck och avgivet tryck. Handtag och 
hjul gör det enkelt att fl ytta runt den i arbetet. Kompressorn levereras med två 
universalkopplingar och olja. Till Pela kompressor fi nns ett fl ertal tillbehör, såsom 
blåspistol och luftpåfyllare. Kompressorn kan med lätthet också användas till såväl 
en färgspruta vid lackeringsarbeten som en muterdragare vid byte av däck. För pris 
och info besök www.verktygsboden.se

Tack vare ett nära samarbete 
med Michelin har man lyckats 
att ta fram en helt ny typ av 
sula med teknik hämtat från 

däckvärlden. TCX COMP EVO 
MICHELIN är slitstarka, stabila 

och har ett bra grepp. Nytt an-
kelskydd som låter fotleden röra 

sig naturligt utan att kännas stel och 
bulkig. Nya spännen i aluminium som 
är lätta att spänna och släppa även 
med handskar på. Finns i Vit, Svart, 

Vit/Röd/Blå, Orange, Turkos, 
Svart/Gul, Röd. Mer infor-
mation fi nns hos Duells på 

www.duells.se
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Den sista klassiska 
långbandaren!
Av: Porro-Affe Sundström

Skotrar med låg vikt avsedda för 
lössnökörning är verkligen det 
som gäller just nu, som exempel 

väger Polaris RMK så lite som 185kg 
”angiven torrvikt” vilket är extremt lätt. 
Frågan är dock om det är lätt sett till de 
maskiner som byggdes för många år se-
dan? Lustigt nog är den nya RMKn hela 
20 kg tyngre än en Ockelbo Poro från 
början- mitten av 80-talet och detta när 
vi jämför torra skotrar. Väger vi dessa 
fulltankade och körklara blir skillnaden 
än mycket större till Porons fördel. Visst 
går utvecklingen framåt?

Detta är naturligvis en helt irrelevant 
jämförelse då dessa maskiner endast 
har en gemensam nämnare, de är några 
av de bästa valen när man ska göra egna 
spår. Skillnaderna är ändå milsvida, 
Poron var som ny en spartansk maskin 

avsedd i första hand för yrkeskörning 
i låg fart och dagens RMK kan nästan 
helt räknas som nöjesfordon även om en 
del renskötare brukar dessa. Men från-
sett att ha låg fordonsvikt, har då denna 
gamla veteranskoter några egenskaper 
som gör att man ens bör uppmärksam-
ma att den har existerat?

Otroligt nog är det så, jag räknar den 
som den roligaste långbandaren från 
förr och på många sätt den fulländade 
skotern av första generationen översnö-
fordon. Men om den nu är så underhål-
lande så varför försvann den redan för 
30 år sedan? Vi tar en närmare titt på 
denna samiska renskötarskoter och ser 
om vi kan hitta förklaringen.

Ockelbo, den svenska 
urskotern.
Historien om Ockelbo börjar på 60-ta-
lets första hälft och de hade enorma för-
säljningsframgångar under hela 70-talet. 
Tidigt kom smalbandaren att kallas för 
Ockelbo 300 och den är som bekant 

maskinen som har en av huvudrollerna i 
tv-serien Pistvakt.

Yrkesfolk som skulle dra tungt valde 
modellen med dubbla band, Trio-
man/800, och den som både ville an-
vända skotern för arbete samt rekreation 
köpte bredbandaren 600. Övriga kun-
der tog 300:an som var en mer utpräg-
lad enmansskoter. Förlängda modeller 
av 300:an togs fram och dessa var alltså 
de långbandare som ligger till grund för 
alla historier om fantastisk framkomlig-
het man har hör så ofta, dessa anek-
doter har till viss del verklighetsgrund. 
Ockelbo utvecklade sin smalbandare för 
att anpassa den till fritidsåkarnas krav 
och döpte då om den till 400 samt se-
nare 4000. Men under den resan blev 
något förlorat, yrkesfolket ansåg att den 
något bredare spårvidden samt den 
ökade fordonsvikten på grund av tvåcy-
lindrig motor samt backväxel försämrade 
maskinen för deras körning, det var då 
dags att återgå till de gamla lösningarna. 
Så till 1983 kom den ”nya Ockelbo 300 

lång” ut fast den var lika svartlackerad 
som alla andra i modellutbudet sedan 
1980. Namnet på maskinen blev ”Poro” 
vilket betyder ren på finska och inte på 
samiska som det alltför ofta påstås. Det 
samiska namnet för ren är boazu så hur 
det kommer sig att så många påstår att 
Poro är ett samiskt ord förstår jag inte 
alls. I vilket fall som helst berättade nam-
net vad detta var för sorts skoter, en helt 
och hållet specialiserad ”lappmoped” 
för brukande vid renskötsel. Den första 
årsmodellen hade hjulboggi av klassisk 
60-talstyp och var därmed på nästan alla 
punkter en gammal skoter, frånsett den 
nya motorn och lackeringen då, men hu-
ven med sitt bagageräcke var redan då 
20 år gammal. Till årsmodell -84 klädde 
man in motorn med snyggare motorkå-
por och en ny huv och dessutom kom 
den unika boggin, ”Ockelbo hjulslide 
boggi”, en del av legenden. 1985 kom 
sista årsmodellen med bland annat lite 
längre matta på 387cm samt Comet 
Duster variator standard och sedan 
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Här ser man Porons unika boggi. Massor av hjul och ingen glidplast men kolla noga hur stötdämparen är monterad mellan främre och bakre vaggan.
Bilden är tagen före renovering så balataremmen är av, den är ytterst viktig på en Poro då det inte finns någon stötdämpare framtill som i nödläge kan begränsa vaggans 
utfjädring.

Poron är genomgången och klar för 
äventyr, visst ser man att denna skoter 

är en riktigt rolig maskin?

var sagan slut då den nya 3500:an tog 
över. Men Poron lever idag vidare som 
kultskoter, något som hittills inte efter-
följaren 3500:an har uppnått vilket är 
intressant.

Grunden, vad är det som är 
så rätt egentligen?
Förklaringen till myten om denna skoters 
förträfflighet ligger i flera samverkande 
konstruktionslösningar. Först av allt är 
motorn centralt placerad rakt under fö-
raren och styret sitter nästan helt korrekt 
enligt dagens norm. Perfekt blir det om 
man flyttar den övre styrlagringen till 
ovansidan av ramen likt den klassiska 
”Yamaha Nytro styrstångsmodden” men 
sett till andra maskiner från den tiden är 
Poron underbar vid stående körning re-
dan original. Viktfördelningen samt förar-
placeringen är föredömlig och när man 
provar samtidens ”sitt ner i baksätet”-
skotrar känns en Poro som den enda 
moderna skotern som då såldes om 
man ville köra stående. Totalvikten är 

som sagt låg och mattan lång vilket gör 
att man färdas ovanpå snön och inte un-
der den. Sedan har andra generationen 
av Poro (84-85 årsmodell) en rent genial 
boggikonstruktion för just denna sko-
tertyp. Den har en mycket lång främre 
vagga som är förbunden med den ba-
kre vaggan via ett fjäderben med stöt-
dämpare. På detta sätt kan framvaggan 
fjädra ihop när bakvaggan fjädrar ut och 
innan man når ändlägena arbetar inte 
fjäderbenet. Främre vaggan begränsas 
av en balatarem som tvingar fjäderbe-
net att arbeta när det når sin fulla längd 
och bakre vaggan komprimeras. Bakre 
saxen gör samma sak då den blir me-
kaniskt låst när den fjädrar ut maximalt 
och framdelen trycks ihop. Man får med 
detta en ”äkta boggi” likande en traktor-
vagn som halverar guppen innanför änd-
lägena, så fort man når ett ändläge fram 
eller bak arbetar fjäderbenet. Om bägge 
vaggorna komprimeras samtidigt jobbar 
fjäderbenet fullt ut och boggin beter sig 
som vilken annan boggi som helst. Men 

i låg fart har man en odämpad ”vickbog-
gi” så länge som slaglängden är liten. 
Det fungerar riktigt bra för det avsedda 
bruksområdet när man färdas i de farter 
den är byggd för. Vidare är boggin helt 
enormt bra på att viktfördela vid gaspå-
drag. Man får faktiskt ett litet kontrolle-
rat skidlyft när man ger fullt med alla 23 
hästkrafterna. Det gör att man kan lyfta 
upp framändan när terrängen så kräver 
samtidigt som körglädjen ökar mångfalt, 
skidlyft är som alla vet kul! Denna skoter 
har också en spårvidd på ynka 62cm el-
ler 24,5” som dagens lössnöåkare skul-
le kalla det. Extremt smalt och underhål-
lande, den svänger bokstavligen själv 
ute i snön och skråkörning är fantastiskt 
enkelt. Framvagnen har ”Ockelbo IFS” 
gummibandsfjädringen som håller ski-
dan på plats i sidled och ger ett härligt 
ökande försprång vid hopfjädring med 
vinklarna konstanta. Kanonbra framfjäd-
ring så länge man inte har backväxel då 
skidorna lätt ställer sig rakt upp när man 
ska backa. Totalbredden på skotern är 

77 cm så hittar man bara en skog som 
är så tät kan ingen modern skoter följa 
efter. Motorn heter Rotax 277 och är 
bland annat känd som motor i ultralätt-
flyg, driftsäker med andra ord. Samman-
taget är det dessa lösningar som gör en 
Poro till vad den är men maskinen är inte 
fri från problem, tvärtom.

Vad är då felkonstruerat hos 
denna drömskoter?
Poron är ingen felfri skoter och skälen 
till att den endast fanns under tre årsmo-
deller är många. En uppenbar detalj är 
att chassit är av stål och inte i aluminium 
som hos nästan alla andra skotrar som 
sålts sedan dess. ”Stål är tyngre” sä-
ger någon men dess specifika styvhet, 
E-modul delat med densitet, är ungefär 
densamma vilket också gäller för metall-
lerna magnesium och titan. Enkelt sagt 
kan man göra ett skoterchassi precis 
lika styvt samt lätt i stål som i aluminium 
men det är kanske ingen bra idé ändå. 
En lätt stålkonstruktion kräver mycket 
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Den unika boggin är totalrenoverad och allt 
fungerar som det ska. Att en ensam dämpare 

gör allt jobb känns lite märkligt.

tunn plåt och även om chassit blir lika 
styvt så klarar den yttre åverkan sämre, 
det blir lättare buckligt. Sedan krävs det 
en bra ytbehandling och där klantade 
Ockelbo till det rejält med sin hemska 
pulverlack. Alla orenoverade Ockelbo 
är därför riktigt rostiga. Men det abso-
lut största felet med stålplåt är att det 
kostar så många mantimmar att tillverka, 
13 meter handsvets per chassi är svårt 
att få betalt för. Sedan saknar boggin 
glidplast, den har bara hjul monterat på 
boggiskenorna. Kan låta som en bra idé 
men….det är det inte! Tanken var att 
isväg, hårdskare eller färd på barmark 
inte skulle kunna slita ner plasten och 
det stämmer, det är 18 hjul som sköter 
kontakten mellan matta och maskin och 
man kan åka vidare ända tills skidorna 
nötts sönder. Den första uppenbara 

nackdelen jämfört med riktig glidboggi 
är att marktrycket inte är lika över hela 
mattan och att man då får mindre fäste 
vilket i vissa lägen märks ytterst väl.

Det riktigt stora problemet är dock att 
mattan matas med snö på ovansidan, 
av den stora mängden boggihjul som 
huserar i slidsen och detta kan leda till 
att skotern stannar i vissa fören. När 
flödvattnet fyller boggin och blötsnön 
trycker fast mattan i tunneltaket står man 
still, då funderar man på varför inte sko-
tern har glidplast i stället för nästan 20 
hjul. Drivsystemet består av Ockelbos 
egen sekundärvariator IBO-Matic Plus 
och Comet(-85) eller IBO-Matic(83-84) 
primär. Kraften går sedan via ett kedje-
hus i plåt och överförs via en ½” enkel-
kedja till drivaxeln. Variatorerna fungerar 
bra och den till synes alltför klena kedjan 

håller för uppgiften men det gäller att 
justera in allt rätt. Kedjespänningen sker 
genom att sekundäraxeln flyttas och det 
gäller att ha koll på detta. Sedan ställer 
man in variatoravståndet genom att vrida 
på hela kedjehuset och vill man justera 
sidoförskjutningen eller parallelliteten 
får man flytta på motorn. Det finns stora 
möjligheter att justera fel och har man en 
slak kedja nöter den genast upp kedje-
huset. Man måste därför ägna lite tanke 
till drivsystemet som är från annan tid, 
det var en gammal konstruktion redan 
när skotern var ny. Att enbart lämna in 
maskinen för en årlig service räcker inte 
då den kräver mer arbetsinstats än mo-
dernare konstruktioner per körd sträcka 
och det måste ägaren lära sig att utföra. 
När maskinerna blir till åren behöver man 
byta ut lagren i alla hjul och det kan ses 

som en mindre investering med tanke på 
det stora antalet, jag behövde 22st nya 
SKF-lager till min Poro. Boggin måste 
dessutom monteras ner i beståndsdelar 
när den ska smörjas vid service då den 
saknar smörjnipplar. Jämfört med mo-
derna konstruktioner så kräver en Poro 
mer av sin ägare och passar därför inte 
för alla. Att Ockelbo la ner denna modell 
beror delvis på att den krävde för många 
mantimmar vid tillverkningen men mest 
på att den såg så gammal ut att kunder-
na började ifrågasätta varför man skulle 
köpa en ny skoter som såg ut att vara 
20 år när man fick den. När man sedan 
moderniserade programmet förlorade 
man många av Porons fina egenskaper 
men exempelvis den nya 3500:an såg 
för många fortfarande något gammal ut. 
Problemen med hjulslides och snöupp-

Chassit strippat så när som på motorn. Man ser tydligt att massan är koncentrerad 
till mitten av maskinen likt en modern superbil, grunden till skoterns fins balans.

Övre styrlagring är flyttad från undersidan av ramröret till ovansidan. En enkel åt-
gärd som ger en mycket fin körställning när man står upp.
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Kedjan ska sträckas korrekt och kedjehuset fyllas med 200g fett, detta ska man hålla koll på om man vill åka problemfritt.

Ockelbos unika framfjädring funger-
ar klockrent så länge man bara kör 
framåt, en underskattad konstruktion.

byggnad blev bara värre när de nya 
modellerna kom och kunderna hittade 
andra tillverkare under åren som följde. 
Sedan kom slutet på 80-talet och så var 
Ockelbo inte längre kvar som tillverkare.

Sammanfattning, är detta 
ett bra köp i dag?
Poron såldes som yrkesmaskin och det 
fi nns i dag bara att få tag på antingen 
renoverade eller icke körbara exemplar. 
Att hitta ett fi nt ladufynd som bara behö-
ver lite bränsle för att fungera en hel sä-
song räknar jag som en fantasi, en Poro 
har fått göra rätt för sig och det märks. 
Räkna med ett antal kvällar i garaget och 
en hel del slitdelar innan första turen om 
du köper en som inte nyligen är genom-
gången. När man plockar isär sitt fynd 
ser man att axlar behöver svetsas och 

svarvas då lagren skurit. Boggiskenorna 
behöver svetsas då bultförband lossnat 
och förstorat hålen.

Sedan ska chassit skrapas fritt från 
rost, helst blästras, svetslagas och lack-
eras. Motorn behöver nya brytarspetsar 
och förgasaren samt tank bör rengöras 
och ledningarna bytas ut. Man ska ha 
helt klart för sig att den första ägaren 
med stor sannorlikhet var renskötare 
och de vet att en skoter är ett bruksfö-
remål. Så man ska inte jämföra skicket 
hos en begagnad Poro med en samtida 
”svenne-modell” som körts ett eller två-
hundra mil på fritiden per säsong och 
åkt släpvagn mellan lekplatserna likt en 
äkta Trailer Queen. En Poro har aldrig 
behandlats med silkesvantar och det 
sätter sina spår efter 30 år. Inför denna 
artikel tog jag kontakt med en gammal 

klasskamrat från Jokkmokk och frågade 
honom om jag kan kalla Poron för ”Lapp-
moped” utan att en renskötande yrkes-
man tar illa upp. Han var säker på att det 
gick bra och min förhoppning är att det 
framgår att jag gillar Poron för att den är 
en så specialiserad maskin, avsedd för 
vår unika rennäring och att den duger till 
just det. Om en renskötare tycker om en 
skoter vet man att den fungerar! Är det 
då värt alla pengar och allt jobb att fi xa 
till en så gammal snöskoter? Tveklöst är 
det värt allt! En Poro är världens bästa 
stigfi nnarmaskin, den är extrem rolig att 
köra och den har fortfarande mycket 
högt bruksvärde. Den är dessutom ett 
stycke svensk fordonshistoria, kort sagt 
är det en makalös manick!
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Vi gläds åt den växande trenden att rädda gamla klenoder som stått 
bortglömda i decennier och som annars skulle gått en säker död 
tillmötes. 
Text: Björn Bild: Lars-Erik Jansson

Du vet väl om att det glada 60- 
och 70-talet bjöd på massor 
av saker. Förutom att man vid 

denna tidpunkt ägnade sig åt fri kärlek, 
besökte månen, designade de vackraste 
bilarna i historien, skrev den bästa musi-
ken och tillverkade snöskotrar i varenda 
garage i Nordamerika, ja i Skandinavien 
också för den delen. Det fanns samman-
lagt flera hundra tillverkare som sedan 
kokades ner till de fem som nu är kvar 
efter att röken lagt sig. Svåra ekonomis-
ka tider tillsammans med en begränsad 
marknad och en knivskarp konkurrens 
gjorde att till och med stora tillverkare 

till slut gav upp denna avdelning inom 
sina koncerner. Stora motortillverkare 
som OMC-gruppen (Outboard Marine 
Corporation) som till vardags tillverkade 
enorma mängder båtmotorer, motor-
sågar, golfbilar, båtar och campers av 
olika de slag tröttnade till slut och deras 
snöskoterdivision lades ner 1976 efter 
ett riktigt förlustår. Deras totala snösko-
tertillverkning av Johnson, Snow Cruiser 
och Evinrude var bara 4 procent av hela 
OMC-gruppens omsättning. 

Lars-Erik Jansson från Sunne är en av 
dem som fastnat för Johnsons modeller 
och har utvecklat ett intresse för deras 

Skee-Horse då han tycker att den är ex-
tremt snygg. 

Vi kan hålla med och förstår fullt ut vad 
det är som attraherar honom då det gäl-
ler denna modell. Han har sedan tidigare 
renoverat en Skee-Horse 71:a, som se-
dermera avyttrades. 

Idag står det en helt nyrenoverad 67:a 
i Lars-Eriks garage och den håller en så-
pass hög klass att jag hajade till å det 
grövsta då jag såg den för första gång-
en. Ingenting har sparats och lämnats åt 
slumpen under denna renovering då den 
håller en extremt hög nivå. 

Det här är Lars-Eriks historia om hur 

han hittade och förvandlade en skrotfär-
dig Skee-Horse till en pärla i nyskick. 

Oväntad vändning
Då Lars-Erik som till vardags verkar i 
entreprenadbranschen alltid gillat att 
skruva så letar han alltid efter lämpliga 
projekt att renovera. Målet är att reno-
vera, göra allting klart och sedan också 
använda renoveringsobjektet. Under en 
vanlig objekts-jakt sprang han på denna 
Skee-Horse hemma hos Ockelbo-entu-
siasten Rickard Gerdlöf från Åkersber-
ga. Denna 67:a hade stått undangömd 
under en längre tid och levt sina dagar 
i Stockholms skärgård där den trans-
porterat folk och varor mellan öarna 
innan den sakta fick somna in i sin långa 
dvala. Som tur är så kom Lars-Erik som 
den räddande prins han är och väckte 
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Lars-Eriks Skee-Horse var i ett bedröv-
ligt skick när han hittade den. Som tur 
var hittade han en donatorskoter som 
fick släppa till lite reservdelar. Motortypen är av boxermodell och därmed också tvåcylindrig. Den är på 400 kubik och har 16 hästkrafter. 

Lars-Erik hittade sitt utgångsobjekt i form av en Skee-Horse från 1967 i Åkersberga 
utanför Stockholm. Just denna maskin har agerat transport för människor och va-
ror ute i skärgården. Det är alltid något speciellt med före- och efterbilder. 

Lars-Erik har 
varit grundlig i 
sin renovering 

och delat på 
det mesta som 

delats kan. Då Lars-Erik sitter på det gamla europalagret vad det gäller Johnson-reservdelar 
så är det lite enklare att renovera någonting i nyskick. 

Ett ordentligt underarbete betalar sig alltid då slutresultatet annars avslöjar min-
sta slarv. 
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Lars-Eriks maskiner är byggda för att användas. Annars skulle ju allt arbete vara 
förgäves. 

Lars-Erik har byggt om boggin lite 
grann för att förbättra funktionen. 

Det var enklare förr. Det lilla kopparröret leder överbliven bensin och oljeblandning 
från vevhuset som i sin tur droppar på kedjan och därefter rinner ut i naturen. Allt 
var inte bättre förr. 

Kedjeskyddet som faktiskt är mer ett 
skvättskydd då kedjan inte ligger i ett 
oljebad. 

Motorn är en blandning mellan nya och 
gamla delar. Oavsett vilket så ser mot-
orn idag helt ny ut. 

Dynan består av ny träbotten i plywood 
och gammal skumgummi som sedan 
klätts med ny klädsel som hittades på 
eBay. 

denna skönhet ur sin långa skönhets-
sömn, som tyvärr fått omvänd verkan. 
Denna Skee-Horse var inte alls utvilad 
efter åratal av stillastående utan snarare 
färdig för skroten. Som tur är så hade 
redan Lars-Erik en donatorskoter redo. 
–Hade jag i förväg vetat vad jag vet nu 
så hade jag nog utgått från donatorsko-
tern istället då den var fräschare, skrat-
tar Lars-Erik. Men skulle man veta allting 
i förväg så skulle ju liksom vitsen med 
hela livet försvinna. 

Reservdelar till en Skee-Horse är inte 
det lättaste att få tag på och just detta 
faktum ställer till det för de flesta som 
gett sig in i en sån här renovering. –Jag 
fick nys om att det visst skulle finnas ett 
jättelager av gamla Johnson-grejer nå-
gonstans i Sverige. Jag följde upp en del 
spår men det slutade i återvändsgränder 
och ledde inte någonstans. Jag började 
misströsta men så en dag av en slump 
så pratade jag med en skolkamrat till 
Harry Westerlunds son. Och allting fick 
en oväntad vändning, minns Lars-Erik. 

Det visade sig att Harry Westerlund 
som sålt snöskotrar sedan urminnes 
tider i Älvdalen, precis gått bort. I kvar-

låtenskapen fanns ett jättelager av John-
son-prylar. Harry hade köpt upp hela eu-
ropalagret från Belgien och det fanns nu 
15 kubik av reservdelar som låg oanvänt 
i orörda originalförpackningar. Lars-Erik 
kontaktade sonen till Harry som förstod 
att alla delarna skulle hamna i rätta hän-
der och att de skulle glädja massor av 
människor, och en affär kunde göras. 

Rostiga prylar
Med en hel hög av reservdelar av olika 
de slag kunde nu en grundläggande 
renovering fortskrida. Allting plockades 
isär och Lars-Erik valde de bästa de-
larna från de båda maskinerna han hade 
att tillgå. Chassit, huven och övriga delar 
lackades i rätt kulörer och allt som en 
gång varit kromat skickades iväg till Li-
sjö krom. –Jag skickade dit ett gäng ros-
tiga prylar och fick tillbaka nykromade 
delar i nyskick. Jag hittade dynklädseln 
på eBay och rutan skar min lokala glas-
mästare till från en plexiglasskiva. Listen 
på rutan hittade jag hos Örebro Agen-
turaffär som har massor av bra saker 
för oss som gillar att renovera diverse 
fordon. Jag har också lagt en massa tid 

Att helt plötsligt stå där med ett rent och nylackat chassi är en skön känsla och 
man känner att bygget har vänt och varje sak man gör är en del närmare ett färdigt 
resultat. 
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Som om Lars-Erik inte hade nog med att renovera sin Skee-Horse. Han hittade en 
tillhörande Johnson Cutter-kälke i samma stil och från samma period som drags-
kotern. Mäktigt. 

Allting är ihopplockat som det en gång begav sig i slutet av sextiotalet. Då dessa 
maskiner importerades i delar till Belgien och slutmonterades där av skattetekniska 
skäl, stod det faktiskt ”Made in Belgium” på denna maskin. 

Alla kromade detaljer var tärda av tidens tand och i akut behov av renovering. Allt 
skickades iväg till Lisjö Krom och kom tillbaka skinande blankt.

Bränsletanken sitter längst fram vilket säkert blir effektfullt vid en rejäl trädkolli-
sion. 
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på att fixa till boggin som från början har 
en ganska dålig konstruktion. Nu fung-
erar den, samtidigt som den ser helt ny 
ut också. Jag har faktiskt haft en norsk 
mentor som hjälpt mig lite genom hela 
renoveringen vilket alltid gör jobbet lite 
enklare, säger Lars-Erik

Ovanligare modell
Lars-Eriks Skee-Horse är av den ovanli-
gare 1570-modellen som är lite smalare 
än den vanligare 2070-modellen. Det 
var en av anledningarna till att han valde 
den lite sämre av de båda maskinerna 
att utgå från. Den här maskinen är ut-
rustad med en 400 kubiks boxermotor 
på dryga 16 hästar vilket kanske inte lå-
ter så vådligt, men är fullt tillräckligt för 
chassit. En liten rolig detalj är att det sit-
ter ett kopparrör från den vevhusmatade 
motorn som läcker överblivet sull i form 
av bensin och olja till kedjan som på så 
sätt får sin smörjning. 

Nu ska du inte tro att den här maski-
nen blir stående och samlar damm ef-
tersom Lars-Eriks filosofi är att det som 
renoverats också ska användas. Vi såg 

honom på vår CanonBallRun-träff och 
han sitter i skrivande stund och väntar 
på att det ska bli den 6:e mars så han 
får åka på Gosseträffen där det årligen 
samlas ett gäng entusiaster. 

Rulla tumme
Tro nu inte att att Lars-Erik sitter och 
rullar tummarna för det har han inte tid 
med. Han är förutom en Skee-Horse 
entusiast också en ivrig förespråkare 
för den svenska Flexi-Trac skotern och 
har faktiskt den sista som rullade av 
det löpande bandet innan tillverkningen 
upphörde. Han har också flera Yamaha 
Inviter av varierande årsmodell som dels 
han hittat i Sverige men också i USA. In-
viter är den där trevliga lilla encylindriga 
vattenkylda guldfärgade skapelsen som 
Yamaha tillverkade mellan 86 och -89. 
En av historiens sjukaste skotrar på alla 
sätt och vis. Sjukt gullig och annorlunda. 
Oavsett vad Lars-Erik kommer att reno-
vera i framtiden så har jag på känn att vi 
kommer att höra från honom igen. 

Ja men det där med att renovera en 
skoter från vrak till nyskick verkar ju 
vara hur enkelt som helst. Det tog ju 

bara ett par sidor i tidningen. 

Naturligtvis 
fick Lars-Erik 
ett pris för sin 
extremt fina 
maskin under 
2016 års CBR 
veteranrally. 
Allt annat vore 
orimligt. 

Får du chansen att prata några ord med Lars-Erik Jansson, gör det. Han har stor 
kunskap om OMC-gruppens maskiner och ett intresse för dessa som ingen annan. 
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Det där med att ge sig ut i natu-
ren på vintern kan man göra på 
flera olika sätt. Är man bekväm 

tar man en fabriksbyggd snöskoter som 
oftast fungerar i alla lägen. Är man lite 
korkad så trär man på sig ett par skidor. 
Är man uttråkad och känner att man vill 
göra någonting nytt så kan det vara läge 
att bygga en helt egen bandsats till sin 
gamla enduro! Bakom det relativt nystar-
tade bolaget Brutalteknik i Övik hittar vi 
grabbarna Andreas Byström och Erik 
Olsson som båda har ett förflutet som 
konstruktörer. I dagsläget har de många 
strängar på sin lyra då de också driver 
företaget Kivo (som blir Ovik eller Övik 
baklänges) där de bland annat har en 
del uppdrag inom den svenska vapen-
industrin. Då man tyckte sig ha lite tid 

Vad gör man när skaparglädjen knackar på dörren och man vill skapa någonting eget? Många av 
oss vänder sig och somnar om, men inte killarna på Brutalteknik då de redan har sovit klart och är 
redo för nya utmaningar. 
Text: Björn Bild: Brutalteknik

över och när man ändå hade tillgång till 
det mesta för att ta fram en bandsats för 
cross- och endurocyklar så tog man helt 
enkelt tag i detta. 

Europa som marknad
Grabbarna har länge sneglat på dessa 
bandsatser och har hängt i gruppen ”vi 
som bygger snowbikes” sedan den ska-
pades och när exempelvis Jörgen Bjur-
holm i Örnsköldsvik byggde en så kunde 
man helt enkelt inte hålla sig längre. 
Man har naturligtvis sneglat på alla an-
dra tillverkare, proffs som amatörer, och 
därifrån skapat någonting helt eget som 
efter flera olika prototypstadier nu blivit 
någonting som man kan sälja till gemene 
man. Andreas minns tillbaka. 

– Ursprunget är faktiskt en artikel 

i SnowRider där ni skrev om Håkan 
Björkmans Timbersled-kopia. Jag fast-
nade direkt. Lite konstigt så här i efter-
hand egentligen, då jag aldrig ägt eller 
kört enduro tidigare. Jag sprang och 
köpte en begagnad KTM 450 EXC om-
gående och plockade genast isär den. 
Jag, svågern och en polare byggde tre 
stycken satser. Tyvärr fastnade även min 
fru för detta vilket medförde problem då 
de första fordonen vägde en hel del. Yt-
terligare en enduro införskaffades och 
en lättare och smidigare variant bygg-
des, vilket gjorde att frugan nu kunde 
hänga på. Då jag även driver en ingen-
jörskonsultfirma så engagerades några 
ingenjörer för att produktifiera grejorna 
och företaget Brutalteknik startades för 
detta ändamål.

Bandsatserna har döpts till Onetrack 
och vi har i dagarna levererat till vår för-
sta kund. Vår ambition är att växa och 
leverera bandsatser till de vanligaste fö-
rekommande hojarna med  Europa som 
marknad, säger Andreas. 

Positiv till förbättring
Brutaltekniks OneTrack är idag en väl-
fungerande skapelse som man försökt 
att hålla så lätt det bara är möjligt. Allting 
är ritat i Solid Works 3-D Cad, inhouse 
men all tillverkning är utlagd på underen-
treprenörer för att sedan monteras ihop 
i Brutaltekniks lokaler. Man har verkligen 
försökt att tänka lite längre och förbättra 
det som går. Drivaxeln är av en helt egen 
konstruktion och är begåvad med egen-
konstruerade drivhjul som i sin tur tillåter 
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Du vet väl om att man kan passa på att få uttryck för sina känslor vad det gäller 
designen när man beställer en One Track bandsats. Det är bara att vara öppen och 
berätta för Andreas eller Erik hur man vill ha det hela. Hello Kitty, inga problem. 

Den gamla KTM EXC 450 prototypmaskinen finns fortfarande kvar i garaget. 

På Brutalteknik så kluddar man 
inte med papper och penna då 

man uteslutande jobbar i 3-D 
ritprogram. 

Snowbiken är troligtvis här för att stanna då man ser allt fler av detta fordon i fjällvärlden. Men ändå finns det ingen registreringsform 
eller regelverk som passar detta fordon. Just detta borde någon ta tag i direkt då vi knappast tror att ett förbud kommer att stoppa de 
som fastnat för detta. Under tiden alla åker mer eller mindre olagligt så kan vi tillsammans försöka hålla nere ljudnivån och påtala detta 
för den som valt att bygga på en cross eller bytt sin ljuddämpare mot en livligare variant. Allt med tanke på att detta fordon inom kort 
ska bli accepterat, omtyckt och få en egen registreringsform. 

Som glad amatör blir man lite tårögd 
när man ser vilka delar som kan ritas 
och tillverkas på Brutaltekniks order. 
Snyggt. 

One Track finns både med lång 345 
matta och som kortare 307. Båda med 
51 millimeterskammar. 
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Killarnas favorit är utan tvekan en KTM 500 av senaste modell. Den är tillräckligt stark och luftburken med filter är så utformade 
att det fungerar bra vad det gäller att hålla ute snökristallerna. Den har elstart samtidigt som den är extremt tyst som en en-
duro ska vara. Ett bra val med andra ord.  

Även om man ritar allting i datorn på Brutalteknik och sedan lägger ut tillverknin-
gen så är Andreas inte direkt omöjlig då det gäller att tillverka en prototyp-bit när 
det behövs. 

Man slutar aldrig att försöka göra allt-
ing bättre. Just skidan och dess infäst-
ning svarar bra på alla färbättringar.

En sprängskiss är riktigt bra att ha när 
man ska plocka ihop någonting eller 
behöver nya delar. 

Du vet väl om att det finns mindre vari-
anter av OneTrack-satsen? Ämnade att 
passa maskinerna för de små. 

mattan att vara relativt löst spänd vilket 
i sin tur gör att den rullar extremt lätt. 
Detta betyder i sin tur att en vanlig 450 
enduro är fullt tillräcklig för att ha riktigt 
kul i snön med. –Vi har ju provat lite 
olika hojar och jag har fastnat för KTM:s 
500 enduro som säkert har 60 hästar 
och samtidigt låter 88 decibel vilket är 
viktigt för oss. Men det går även med 
mindre hojar då frun har en fyrtakts 350 
kubikare och vi har ju faktiskt ett kit för 
små hojar också. På fruns 350 monte-
rade vi en reclusekoppling som gör det 
lite enklare att köra då man eliminerar 
risken att man dödar motorn med för 
lågt varvtal. Jag kan rekommendera den 
anordningen som man skruvar på sin 
originalkoppling. Personligen vill jag ha 
en lätt hoj och någon turboinstallation är 
inte aktuell då jag inte orkar med det där 
extra krånglet som detta medför, säger 
Andreas. I dagsläget finns OneTrack i 
två längder då man valt att använda 307 
och 345 långa mattor för ändamålet. 
Man använder vanliga 51 millimeters 
skotermattor som man sedan kapar ner i 
ytterkant för att få dem lite smalare. Man 
använder original bakstötdämpare men 
har valt att byta ut fjädrarna i framgaf-
feln mot ett par hårdare. Tro nu inte att 
man lutat sig tillbaka och är nöjd med 
det man åstadkommit. Man utvecklar 
ständigt detta kit och det är framför allt 
skidan och dess infästning i framgaf-
feln som får mycket uppmärksamhet 
eftersom man märker att minsta positiv 
ändring märks extremt mycket och gör 
körningen enklare och roligare. 

Bra prisat
Så vad väntar du på? Det är bara att 
hitta en större enduro som både har ly-
sen och en ljuddämpning som inte stör 
någon och sätta igång. Elstart är absolut 
att föredra då ingen tycker att det är kul 
att stå och kicka ute i naturen. Ett kom-
plett kit kostar i dagsläget 55,000 kronor 
och får anses som extremt bra prisat om 
man jämför med andra satser från exem-
pelvis USA. Många som köper dessa 
bandsatser bygger om sina maskiner 
för sommarbruk för att sedan lagom till 
senhöst och tidigt vinter förser dem med 
dubbdäck för att lagom till första snön 
plocka på bandsatsen igen. På detta 
sätt får man ett fordon som är lämpat för 
alla årstider och därmed kan upplevas 
som billigt och prisvärt. Man når grab-
barna på Brutalteknik enklast genom 
att gå in på www.brutalteknik.se eller 
facebook och där välja ett sätt för vidare 
kontakt. Lycka till med ert byggande.
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Det har blivit några prototyper innan 
man har hittat till den nuvarande ver-
sionen. På bilden en Husabergare av 
större modell. 

Det kontrollmäts och funderas. Här är 
det underleverantör Tommy på Thordab 
som får godkänt. 

I och med att man numera inte har ett framhjul så tar man bort fotbromsen och 
låter bromshandtaget bromsa mattan. 

Det är en baggis att bygga om din enduro från sommar- till vinterbruk och däremellan så kan det vara lämpligt att förse den med dubbdäck när underlaget kräver detta. Ett 
perfekt sätt att utöka din endurosäsong till året runt. 

Man monterar, svetsar och sätter ihop det mesta i sina egna lokaler. Äntligen får ju ock-
så Erik Olsson nytta av sin TIG-svets. 
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Nya Hardcore är lättare och mer förfi nad än någonsin. Den fi nns i längderna 153 
samt 162 tum beroende på vad man vill ha.

Vi börjar med Arctic Cat och kan 
genast konstatera att det fi nns en 
och annan modell att välja på till 

2017. Hos importören KGK Motor kliar 
man sig i huvudet då man till i år har 158 
olika Arcticar att välja mellan, vad det 
gäller olika modeller, färger samt utrust-
ningsnivå. 

Största nyheten för året är Thunder-
Cat Turbo. Idag betyder sifferkombina-
tionen 9000 att den gamla tvåcylindriga 
turbomotorn är utbytt mot Yamahas 
trecylindriga turbomotor på 180 kusar. 
Det här är motorn som i princip saknar 
all turbo-lag eller ”turbofördröjning” och 
är det starkaste som rullat ut ur en snö-
skoterfabrik. Vi gillar defi nitivt gången 
i motorn. Yamahamotorn är på 998 
kubik och är identisk med den som sit-
ter i Yamahas Sidewinder. Den är rapp 
och extremt trevlig. Thundercaten har 
1,75-tumskammar och är 137” lång.  

Vill du ha en lite längre turbomaskin så 
ska du titta närmare på XF 9000 153” 
High Country Ltd ES. Skulle du tveka så 
ska du lyssna på KGK Motors egna guru 
Janne Flemström som efter en provtur 
försäkrar att denna turbomaskin ”går så 
ända in i helvete”.

Hardcore
M8000 Hardcore 153” samt 162” föd-
des i Sverige och har nu anammats av 

Arctic Cat har återigen anammat namnet Thunder Cat vilket väcker starka minnen 
samtidigt som man understryker att detta verkligen är en värsting som har oanade 
fartresurser. Såklart den har det med sina 180 hästar. 

Då sitter vi här igen 
på SnowShooten, 
19:e året i rad för 
min del, och försöker 
smälta de intryck vad 
det gäller 2017 års 
snöskotrar och vad 
som komma skall. Vi 
kommer här att bara 
skumma igenom 
nästa års nyheter, 
men naturligtvis 
återkomma mer 
ingående i detta ämne 
till hösten i vanlig 
ordning. Här kommer 
i alla fall en rapport 
med tillhörande 
snabbskjutna bilder.
Av: Björn 

amerikanarna. Årets hetaste lössnöma-
skin från Arctic Cat heter Mountain Cat 
i USA, men Hardcore i Skandinavien.  
Här hittar vi till 2017 ett nytt chassie där 
man inriktat sig på viktbesparing. Man 
vill ha en lättare maskin men samtidigt 
inte rucka på hållbarheten. Chassiet har 
blivit 2 tum smalare längst fram samti-
digt som man kan kliva 2 tum längre 
fram på maskinen, man har också en 
annan attackvinkel på mattan. Det sitter 
numera också 8-tänders drivhjul på den-
na maskin vilket ska påverka maskinens 
förmåga att kliva upp ur snön positivt. 

Skulle du vara lite halvsugen på att 
köra Arctic Cat nästa år så fi nns det 
en chans att få en provsmakning redan 
i vår. 

Arctic Cat bjuder nämligen in nya och 
gamla kunder till Saxnäs under våren, 
där Vesslan håller i ett Scandinavian 
Hardcore Camp. Väl där så får man 
smaka och prova på 2017 års maskiner.

Du vet väl om att Arctic Cat har 3 års 
garanti på sina maskiner samtidigt som 
du som kund har fri service första året.

Arctic Cat SVX 450
Det här är helt klart grymmaste nyheten 
på mycket länge. Det här är den första 
SnowBiken som tillverkas och säljs av 
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en fabrikant. Själva motorcykeln är en 
fransk/spansk Sherco som fått stå som 
grund för detta bygge. Det här är alltså 
inte ett kit som du sedan ska montera 
på din enduro. Nej, det här är den fär-
diga produkten som är specialbyggt 
för ändamålet, att ta sig fram i snön. Vi 
ser många unika lösningar på den här 
SnowBiken och då är det först och 
främst boggiens konstruktion vi syftar 
på då den har en bred ”skena” i mitten 
och inte alls liknar en snöskoterboggie 
eller exempelvis den från Timbersled. Vi 
ser också en speciallösning på broms-
handtaget som sitter på vänster sida 
där vanligtvis kopplingen sitter på en 
enduro eller cross. Handtaget fungerar 
som ett kopplingshandtag första biten 
och förvandlas sedan till ett bromshand-
tag ju längre in mot styret man pressar 
det. Riktigt fränt. Vi vet inte vad denna 
maskin kommer att kosta, men räcker 
instinktivt upp handen då vi gärna vill 
ha en. Tjata på din lokala Arctichand-
lare om var, när och hur du får tag på 
en SVX 450.

Timbersled
SnowBikes är företeelsen som inte kom-
mer gå att stoppa. Den är hetare än he-
tast och vi har bara sett början. Det här 
är en ny sport och därmed en ny mark-
nad med nya kunder. Timbersled förser 
ägare av alla slags endurohojar från 
tidigt nittiotal och framåt med en om-
byggnadssats som helt plötsligt gör den 
vettig för vinterbruk, i djup snö. Det finns 
flera olika kit beroende på vad du vill 
göra och vilken slags körning du är ute 
efter. Vill du göra lite allt möjligt ska du 
titta närmare på allroundkitet ST 120. Är 
det djupsnön du ska ut i så finns det lite 
längre  LT 137-kitet. SX 120 varianten 
är mer ämnad för cross eller led då den 
är mer lättsvängd. Mattan har 2,5-tums-
kammar och hela boggikonstruktionen 
har en hel del Polarisgrejer i sig, vilket 
är ganska naturligt eftersom det är Pola-
ris som numera äger Timbersled. För att 
få reda på allting om dessa kit och vad 
som bäst lämpar sig för just dig och din 
maskin så ska du kontakta något av de 
Timbersledcenter som finns i Sverige. 
Det finns sex sådana och de lystrar till 
namnen TT Trading i Kiruna, Umeå Ter-
räng & Motor, Motorhuset Östersund, 
Vilhelmina Motorcenter, Hans Eriksson i 
Frövi AB och Järvsö Motor AB.

Yamaha
Sidewinder, ja vad säger man? Ja, inte 
är jag mållös, utan snarare glad, lättad 
och lite sugen på att skrika. JAG SA JU 
DET! Vi har vetat om namnet Sidewinder 

ett bra tag, men inte helt säkert vad det 
betydde och hur den skulle se ut. Vi har 
hört alla gissningar vad det gäller moto-
ralternativet och den ena gissningen var 
vildare än den andra. Vi vet sedan länge 
att Yamaha aldrig är vilda, utan bara be-
räknande och trygga. Vi trodde oss veta 
att nya Sidewinder skulle ha turbo, och 
vi visste att om så skulle vara fallet så 
skulle den vara ytterst genomarbetad. 
Vilket den blev. Nya Yamaha Sidewinder 
är ett mästerverk och de har inte läm-
nat någonting åt slumpen. I grund och 
botten så är Sidewindern en Viper med 
nya kläder och en sprillans ny motor. 
Den här 998-kubiksmotorn är verkligen 
purposebuilt då man inte bara smällt 
på en turboanläggning på en befintlig 
motor. Allt från variatorer till vevstakar, 
kolvar, cylinder, vevaxel och kylsystem 
är anpassat för den extra stress över-
laddningen innebär. Motorn ger sin max-
effekt på 180 hästar vid 8750 varv och 
laddas som mest med 0,8 bars tryck. 

Yamaha säger att målet var 180 hk 
samtidigt som den skulle ha noll turbo-
lag eller fördröjning i gasresponsen. 
Man har lyckats kan jag säga. Den är 
rapp och har ett skönt drag utan att vara 
hysterisk. Motorn känns stor och stark 
och inte alls överladdad. Borta är det 
långa grenröret då man ersatt detta med 
ett kort gjutet 3-1 grenrör där det sitter 
en IHI RHF 5B turbo med keramiska 
lager. Det sitter en återcirkulerande po-
poff-ventil som låter trycket som annars 
skulle bromsa turbon när man släpper 
gasen, gå in i turboinloppet för bättre 
respons samtidigt som man håller ljud-
nivån nere. För den går tyst. Motorn har 
9:1 i kompressionsförhållande istället för 

Yamahas nya Sidewinder 
får en 180 hästars turbo-

motor med intercooler. 
Tack för det.

Arctic Cat SVX 450

Timbersled
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Coatade kolvar är visst det senaste 
modet. 

Nya vassa 850 
kubikaren från 

Ski-Doo

Nya öppna fotsteg som tillåter en mer 
ergonomisk körställning.

Äntligen så har Polaris en fullång 
maskin för dem som känner att de 

behöver lite hjälp på traven.

Polaris återupplivar det gamla anrika 
namnet XCR i och med Rush XCR, 
vilket gör oss som varit med ett tag lite 
extra glada. 

sedvanliga 11:1. Det sitter också EBC 
(engine braking control) för att mot-
verka alltför kraftig motorbroms. Vi hit-
tar också en kraftigare oljepump, front-
monterad intercooler samt en borttagen 
vattenkylare som numera är ersatt med 
en ordentlig tunnelkylare. Sidewindern 
släpps lös på alla fronter och vi hittar 
den över hela modellinjen i olika längder. 
Hade jag varit du så hade jag kikat in 
till min lokala Yamahahandlare för att ta 
reda på vad det är som gäller för att ta 
del av någon av alla rabattcheckar som 
finns på vårkanten. Vi återkommer med 
ett större och mer genomgående repor-
tage angående Sidewindern till hösten.  

Viking V
Vi är inte på något sätt trötta på den 
gamla Vikingen utan snarare välkom-
nar uppdateringarna på VK 540 V, den 
femte generationen. Det här är en låg-
prismaskin som är ämnad för den ryska 
marknaden. Till 2017 ser vi en rad nya 
och trevliga uppdateringar som ska ge 
lägre utsläpp. Den är numera så ren att 
den får, kan och kommer att återigen 
säljas i Nordamerika. Den har fått en 
uppvärmd flatslideförgasare och en ny 
CDI-enhet som tillsammans ska göra 
Viking-femman 25% bränslesnålare. 

Motorn har till i år fått en ny stator som 
trimmar upp dess effektivitet från 150 W 
till 400 W, vilket kommer att behövas då 
maskinen numera har samma halogen-
lampa som VK Professional. Man har 
också stoppat dit en större ruta för att 
föraren ska sitta mer skyddad. Vi ser 
också samma skyddade backspeglar 
som på Viking Professional, en ny dyna  
och modernare fotsteg med bättre snö-
evakuering. Vi som trodde den gamla 
tvåtaktaren var på väg ner i graven, men 
än är det liv i den gamla Vikingen.  

Ski-doo 
Ski-Doo har tagit i från tårna och presen-
terar till 2017 den fjärde generationen av 
REV-plattformen. Detta år har man lyck-
ats göra chassit lite smalare samtidigt 
som man också smalnat av motorn så att 
den kunnat flyttats till höger med resulta-
tet att Summiten nu väger lika mycket på 
båda skidorna. Tunneln är smalare vilket 
också dynan är. Man har samtidigt lättat 
hela härligheten 11 kilo vara hela 4,5 kilo 
på bara mattan. 

Motorn ger idag 10 hästar mer än i fjol 
och landar därför enligt uppgift på dryga 
165 kusar. 

Motorn är ett kapitel för sig och vi ser 
att de fettade vevlagren är ett minne 
blott då man konstruerat en ny tvådelad 
vevaxel som smörjs med olja samtidigt 

Vi som trodde den gamla tvåtaktsvi-
kingen var på väg ner i graven. Med 

de nya uppdateringarna så får den 
nog leva ett bra tag till.

som det läcker över olja till vevstakarna. 
Vevaxeln sitter ihop på mitten med hjälp 
av drivningen till vattenpumpen. Den ska 
dra 40% mindre olja än förut och man 
ska ta sig hela 145 mil på en tank olja. Vi 
ser massor av coatade delar och mycket 
jobb har lagts på att få maskinen rap-
pare. Nya extra spridare sitter numera i 
trottelhuset och ska bidra till den snab-
bare responsen. Variatorerna är helt nya 
och ska vara underhållsfria och ha jus-
terbara clickers för justering av toppvar-
vet. Vi återkommer naturligtvis till hösten 
med en riktig provkörning. Summit 850 
finns som 154 och 165” med 2,5- och 
3-tumskammar. 

Polaris
Polaris dammar återigen av ett namn 
som vi lite äldre uppskattar att det 
återigen används. Rushen har fått till-
läggsnamnet XCR vilket ska borga för 
en sportig framtoning. Denna Iron Dog-
inspirerade maskin har fått Chromemo-
ly-delar, ny broms, IQR-styre och fullt 
justerbara  Walker Evansdämpare. Den 
finns som 600 och 800, med 1,75-tums-
kammar. 

Pro-RMK 174
Årets värsta Pro-RMK har förfinats och 
förlängts och mäter numera 174 tum i 
sitt längsta utförande. Polaris låter med-
dela att RMK 174” fortfarande är den 
snöskoter som har bäst vikt/effektförhål-
lande av alla maskiner på marknaden, 
trots Ski-Doos starka nya 850-kubikare.

Pro RMK 174” 3” LE är lättare än 
exempelvis Ski-Doos betydligt kortare 
154-tummare. 174:an har pågrund av 
vissa krav då det gäller utväxlingsförhål-
landet den vanliga transmissionskedjan 
och inte rem. Oavsett vilket så är denna 
best en snöskottare av rang. 
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www.tanndalen.com

2 495 kr*
*Boende i lägenhet 4 bäddar i Ski Lodge Tänndalen, 

Inkl. slutstäd. Erbjudandet gäller torsdag–söndag v. 15.

SKOTERHELG 
I TÄNNDALEN

MÄSSA MED 2017 ÅRS MODELLER   AFTERSKOTER MED SEGERTÅGET
STADIONCROSS   SKOTERAVSLUTNING 2016



Som vanligt gäller det att veta vil-
ken typ av åkning man gillar bäst 
och hur du kommer att använda 

din skoter. Vissa tycker även att teknik-
nivå, vikt, kvalitetsintryck, miljövänlighet, 
bränsleförbrukning, design och liknande 
spelar stor roll, men för egen del skalar 
jag alltid ner skotervalet till två frågor. 
Vilken skoter kommer jag att utvecklas 
mest på och vilken skoter kommer jag 
att ha roligast på? En bra början är ju 
då att veta var man står körmässigt och 
vilken typ av åkning och terräng man 
älskar.

Våt dröm
Min egen våta dröm inför denna vinter 
stannade på Polaris 800 PRO-RMK 163 
2,6. Jag hade förmånen att få provköra 
alla maskiner (utom Lynx) på Snows-

hooten i USA i mars och gillade direkt 
vad Polaris byggt med nya Axys chassit. 
Eftersom jag vill åka djupsnö och brant, 
både i skogen och öppnare fjällsidor var 
det bara 800 som var intressant. Sedan 
inbillar jag mig att med 163 tum kan 
jag kompensera min halvdåliga teknik 
med lite längre matta och så gick 155 
tum bort. Då Polaris hade två olika 163 
tums 800-maskiner återstod valet mellan 
3-tums kammar, kedjehus och nya snyg-
ga  färgdisplayen eller 2,6 tums kammar, 
Quickdrive och gamla tråkiga svartvita 
displayen. Jag valde 2,6-tummaren och 
kompisen Gurra valde 3 tum.

Quickdrive regerar
Utväxlingen tillsammans med Quickdrive 
fällde avgörandet. Quickdrive som har 
21% mindre svängmassa än kedjehuset 

har, ger bättre gasrespons så skotern 
blir rappare. Tretumsmodellen är också 
lägre växlad så du kan inte få samma 
trackspeed på den. Det är för mig helt 
ointressant att toppfarten är lägre men 
när du kör i extremt mycket snö och lite 
öppnare ytor som till exempel i bergen 
runt Riksgränsen vill du ha rejält med 
snurr på mattan för att ta dig hela vägen 
upp. Alltså blev valet lätt till slut. 2,6 tum 
och Quickdrive. På köpet fick jag den 
orangea färgen som är snygg som en 
solnedgång för ögat och gör sig bra på 
bild. Det hade ju varit extremt färglöst att 
köpa en gråsvart skoter.

Köregenskaper
Körmässigt är nya Axyschassit en full-
träff. Det är lättare än någonsin att lägga 
ner skotern och hålla sin tänkta linje. Om 
du är van att åka på gamla ProRide Po-
laris och snabbt hoppar över till en Axys 
kommer du garanterat att lägga omkull 
den på sidan första gången du skall 
bryta ner den. När du lärt dig hur lättbur-
kad den är kommer skotern samarbeta 

med dig hela tiden istället för att vilja 
kasta av dig och ta sin egen väg nerför 
berget. Quickdrive har visat sig vara rätt 
val. Skotern är märkbart rappare än 3,0 
modellen med kedjehus. Jag valde rätt. 
Gustav valde fel. Som vanligt.

Transportsträckor
Vid den obligatoriska ledåkningen när 
du transporterar dig ur byn till friåk-
ningsområdena fungerar den utmärkt, 
alltså som extrem lössnöare räknat. Inga 
problem att köra på ganska fort även om 
leden är guppig. Körställningen fungerar 
utmärkt både sittande och stående. Med 
mina 100+ kg har jag på tidigare lössnö-
skotrar haft problem med originaldäm-
parna i boggin som ibland går varma 
och intar cykelpumpsläge men stötdäm-
parna från Walker Evans har fungerat 
felfritt hela tiden.

A-armar i aluminium.
Att a-armarna är i aluminium är förstås 
inget man tänker på när man kör. Mina 
har fungerat utmärkt och är fortsatt raka 

Lössnömaskinerna har växt ut till ett väldigt 
brett program med ganska stor skillnad på 
vilken tillverkare och framförallt vilken modell 
du väljer att köpa. 
Av: Daniel Orevi
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trots en del mindre smällar. På sociala 
medier har vi läst om många som knäckt 
sina och en del har menat att de är allt-
för klena. A-armarna på moderna skotrar 
är som bekant designade så att de skall 
vika sig innan chassit blir knäckt. Exakt 
var gränsen går, är förstås extremt svårt 
att veta i fält. Vintern har initialt inte varit 
snäll mot framvagnarna och det gäller i 
princip alla märken. På många platser 
tog det väldigt lång tid innan det fanns 
någon botten att tala om, vilket får till 
följd att man kör i alla fall och då kör 
på stenar och stubbar under snötäcket. 
Gurra Berggren gör förstås som vanligt 
och gurrar till det, det vill säga kör sön-
der sin a-arm så fort han får chansen 
och när han ändå håller på knäcker han 
även ett fotsteg. Tror dock att man inte 
skall lasta Polaris för detta utan fenome-
net bör tillskrivas ”Gurra-faktorn.”

800 HO
Polaris nya motor har fungerat i princip 
perfekt. Den vill ofta ha lite gas när man 
rycker i snöret och det är lite ovant om 
man senaste säsongen kört med BRP:s 
E-Tec motor. Annars går den jämnt och 
fint på tomgång och är som vanligt väl-
digt rapp vid gaspådrag. Motorn är 
stark och karaktären passar väldigt bra 
till en lössnömaskin. De förare som är 
riktigt duktiga friåkare monterar ofta ett 
variatorkit för att förändra variatorernas 
arbetssätt. För min egen del tycker jag 
att variatorsetupen från fabrik fungerar 
väldigt bra. Helt klart en av de bästa fa-
briksinställningar jag kört på en standard 
lössnöskoter.

Bränsleförbrukning
Idag är det nästan omöjligt 
att tala om hur mycket en viss 
skoter sörplar i sig. Det beror 
på så många olika faktorer och dessa 
kan förändra siffrorna hur mycket 
som helst. Min förbrukning har legat 
på mellan 2,2 och 4,6 liter milen. En 
intressant men kanske inte vetenskaplig 
reflektion är att jag kört fyra dagar med 
en kompis på en ProRide PRO-RMK 
med gamla Cleanfire 800. Då vi nästan 
uteslutande följt varandra i skogen och 
på leden så har alla parametrar varit lika 
förutom vår vikt, jag kanske väger 40 kg 
mer än den lilla räkan, så har min skoter 
dragit 10% mindre bensin än hans.

Spruckna kåpor
Kåporna och dess infästningar har blivit 
betydligt snyggare på Axys jämfört med 
ProRide. Tyvärr så har jag fått två små-
sprickor som är lite irriterande. Jag har 
absolut haft en del rullningar och några 

Burandt tunnelväska finns i flera storlekar och fungerar mycket 
bra. Praktisk, smidig och faktiskt riktigt snygg. Går att öppna med 

handskar på. Locket ovanpå skyddar dragkedjorna under så de 
inte blir fulla med snö och fryser.

Burandt underseat bag. Bra 
att använda utrymmet under 

sätet. För små dragkedjor 
som ibland fryser ihop.

På vänster 
spindel har 

lacken börjat 
ramla av. Inte 

snyggt.

Mycket bra balans i nya Axys PRO-RMK. Bara 
att lägga ner, le och gasa.
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lättare trädkänningar men inget som bor-
de resulterat i sprickor kan jag tycka. Vi 
upplever att kåporna är lite för stumma 
och kanske spricker istället för att fjädra 
in och ut som flera av konkurrenternas 
kåpor. Även den lilla rutan sprack första 
dagen jag körde. De flesta bilfabrikanter 
har sedan länge plaststötfångare som är 
extremt tåliga och återtar ordinarie form 
efter rätt stora smällar utan att spricka. 
Kanske Polaris behöver kolla på dem.

Lacksläpp
En av mina spindlar har tappat en hel 
del färg. Polaris verkar ha haft något 
kvalitetsproblem i lackverkstaden. Det 
ser inte trevligt ut och jag hoppas att jag 
får hjälp på garantin med lämplig åtgärd. 
Det är oklart i skrivande stund.

Utrustning
Äntligen en snygg funktionell tunnel-
väska som inte sitter i vägen så mycket. 
Den finns i två storlekar där jag valde 
den större. Polaris har haft lite för små 
dragkedjor som gärna fryser fast men nu 
sitter det ett lock ovanpå som skyddar 
dragkedjorna ganska bra när man kör. 
Den har fungerat väldigt bra för mig. 
Jag får plats med mycket verktyg, tejp, 
buntband och bogserlina som Gustav 
får låna när han kör sönder sin utrust-
ning hela tiden.

Nödstoppslina
Riktigt dåligt av Polaris att inte ha nöd-
stoppslina standardmonterad från fabrik. 
Och ändå sämre att den som säljs som 
tillbehör är för dålig. Första gången jag 
flög av skotern och ryckte linan fortsatte 
motorn att gå. Stiftet som skall fjädra ut 
och bryta tändningen hade frusit fast. 
Efter lite ruckande på den fungerade 
den igen men då kan det ju redan vara 
för sent om olyckan skulle vara framme. 
Inte godkänt. Någon med studieskulder 
borde designa en ny som inte påverkas 
av vintervädret.

Slutsats
Jag har haft episkt kul på denna skoter. 
Lättkörd, rapp, rolig och den har defini-
tivt hjälpt mig att utvecklas framåt i min 
åkning. Jag ser redan fram emot sä-
songsavslutningen vecka 18 i Riksgrän-
sen. Då skall jag flytta fram mina egna 
gränser och se vad min orangea maskin 
kan åstadkomma. Vi syns där. 

Skotern lyder minsta vink från föraren. Att flytta kroppsvikten påverkar färden direkt.

Trångt i skogen och massor av snö. 
Hemmaplan för Axys PRO-RMK.
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Ska du välja gymnasium snart? välj 
SANDBACKASKOLAN I ARVIDSJAUR

Hos oss får du förarbevis på snöskoter och pistmaskin (SLAO:s).
Du får även B-körkortet betalt av skolan.

För mer information, kontakta Studie- och Yrkesvägledare tel. 0960-156 94
E-post: sandbacka@arvidsjaur.se www.sandbackaskolan.se

Vi erbjuder en utbildning till dig som skulle 
vilja jobba inom snöfordonsbranschen eller 
kanske på en av Sveriges 235 
skidanläggningar.

Utbildningen är sökbar för dig som skall börja 
gymnasiet eller för dig som gått första året på 
ett fordonsprogram i nya gymnasiesystemet 
GY11.

4 MAJ 2016 

FUNDERAR DU PÅ OMVAL
DATUM FÖR SISTA ANSÖKAN ÄR

Dead line 30/4

BE sinister... ride



Jag har kört massor av snöskotrar 
sedan vi drog igång SnowRider 
för 20 år sedan. Just nu i skrivande 

stund är det faktiskt precis 20 år sedan 
vi var uppe i Sälen vid Kärleksravinerna 
för att fota Christer och Manno på deras 
crosskotrar. Vid detta tillfälle var korta 
sportskotrar det man skulle ha vid aktiv 
körning och detta stökade till det en del 
när man körde bredvid leden. Visst hade 
de riktigt tuffa killarna 38-millimetersmat-
ta men det ville sig inte riktigt ändå ute 
i djupsnön. Allt eftersom åren har gått 
så har mattorna blivit längre och kam-
marna högre. Nu är det största segmen-
tet ”lössnömaskiner” som egentligen är 
ämnade att gå utanför leden och denna 
typ av körning har blivit i det närmaste 
en religiös upplevelse för många av oss. 

Vad händer när man gör en del ”småändringar” 
på en redan okej maskin? 
Av: Björn

Till och med bakåtsträvarna har gett upp 
och det är sällan man hör någonting om 
att högkamsmattor förstör naturen eller 
leden. När Yamaha presenterade sin 
Apex Mountain för en herrans massa 
år sedan så var den inte direkt bra. Den 
var inte bra om man jämförde den mot 
tvåtaktarna hos andra konkurrenter. Den 
var inte bra om man jämförde den mot 
någonting egentligen. Med turbo fick 
den dock ett användningsområde då 
den genom tiderna stått som plattform 
för några av världens fränaste byggen. 
När Nytron presenterades så var det 
egentligen ingen som kom överens med 
den heller. Inte ens när man bytte fram-
vagn och monterade turbo på den. Visst 
blev den bättre men jag upplever det 
som att man var nöjd med den eftersom 

den aldrig gick sönder och höll för ex-
trema påfrestningar. När Vipern kom så 
blev det hela mer intressant. Även om 
Vipern i slutändan är en kompromiss där 
man stoppat i en trecylindrig fyrtaktare 
där det egentligen skulle sitta en två-
cylindrig tvåtaktare, så blev konceptet 
lyckat. Faktiskt redan från dag ett. Jag 
gillar den som kort maskin, jag gillar den 
som hybrid och till i år så blev den kom-
plett som lössnömaskin. 

Välbalanserat
2015 var året då det gick att köpa Ya-
maha Viper M-TX 162 och den kändes 
lång, och ganska bökig. Mycket bero-
ende på att Yamaha av någon anledning 
valde att sälja den med 38-39” spårvidd. 
En fyrtaktare har massor av fördelar om 
man jämför den med en tvåtaktare men 
dessa fördelar väger och du kan samti-
digt vara helt säker på att en fyrtaktare 
alltid är tyngre och klumpigare än tvåtak-
taren. En tyngre skoter med bred fram-

vagn och långt band blir aldrig smidig i 
snön oavsett hur välbalanserad den är. 
Vi smalnade av framvagnen på vår 2015 
års M-TX och denna manöver gjorde 
den extremt mycket mer lättsvängd. Till 
2016 hände någonting. 

2016 M-TX
Aldrig förr har en ändring gjort så 
mycket positivt för en maskin som när 
2016 års M-TX fick en smalare och helt 
omarbetad framvagn som helst plötsligt 
låter den här lite korpulenta långskånken 
leverera i snön. Framvagnen som i år i 
smalaste läget mäter dryga 88 centime-
ter och i bredaste dryga 10 centimeter 
till har tillsammans med de nya Pro 
Climb 7 skidorna gjort underverk. Jag 
tycker att kombinationen av bärighet och 
viljan att ändra riktning på förarens kom-
mando istället för när den själv vill har 
förbättrats avsevärt. En 2016 års M-TX 
är betydligt bättre än sin föregångare 
från 2015. Mattan har också den fått cir-

Att rulla runt med en M-TX i djupsnön är ingenting vi rekommenderar då den dels kan läcka ur sig olja samtidigt som 
det tar ett tag innan den startar eftersom säkerhetsanordningar vill försäkra sig om att oljenivån är rätt och att mot-
orn verkligen får smörjning. 
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Den nya framvagnen ser till att 2016 års M-TX blir betydligt mer medgörlig än föregående årsmodell. 

Tändningslåset som inte gillar väta 
och kyla har fått mig att svära mer 
än en gång den här vintern. 

ka 1 centimeter mer att skotta med och 
jag har faktiskt kört för lite och under för 
lätta förhållanden för att kunna avgöra 
om detta blev mycket bättre. Jag kan ial-
lfall påstå att vår M-TX är betydligt bättre 
än fjolårets maskin, även om jag saknar 
en del. Jag skulle helt klart vilja ha lite 
mer kraft som hjälper till att lyfta skidor-
na och skottar runt mattan lite fortare. 
Jag tycker att en Viper med sina dryga 
130 kusar är explosiv från början, men 
saknar toppeffekt. Jag skulle inte grina 
åt minst 50 hästar till så att den skulle 
kunna utmana en 800 tvåtaktare på åt-
minstone några plan. Idag räcker den 
helt enkelt inte till då den är lite tyngre 
och lite svagare. Jämför vi den mot en 
600-twin så är den inte lika smidig och 
snäll. Jag har alltid varit en förespråkare 
av turbo och har tjatat om detta tillbehör 
i alla år. På en Yamaha lössnömaskin så 
är denna respirator ett måste, iallafall om 
man ska hävda sig mot andra maskin-
kombinationer. 

Men samtidigt beror det ju på vilken 
nivå man vill lägga sig på då det gäller 
sin körning. Många av er kanske är helt 
nöjda med den prestanda er maskin le-
vererar. 

Betyget godkänt
Ska jag sammanfatta samt gnälla lite på 
den här maskinen så får omdömet bli att 
den får godkänt, då det helt klart är den 
bästa fyrtaktaren ämnad för lössnö. Den 
lämnar att önska lite mer effekt på top-
pen. Gärna en lågtrycksturbo på dryga 
190 hk som skulle göra susen. Jag ir-
riterar mig över att den inte gillar att stå 
snett eller tippas i snön eftersom den 
då vägrar att starta på en halv evighet 
vilket är irriterande. Den tycker väl inte 
om att oljenivån blir för låg eller nåt, men 
för i helsike den har ju torrsump sam-
tidigt som det borde vara en enkel sak 
att göra den mindre känslig för detta. 
Den tål inte heller väta vilket stökar till 
användandet. Tändningslåset är extremt 
känsligt mot vatten och fryser ihop bara 
man ropar vinter, i närheten av den. Ett 
litet problem som blir jättedrygt och inte 
alls är ”Yamaha” i mina ögon. Samma 
gäller för säkerhetsanordningen som 
ser till att stänga av motorn om gasen 
skulle hänga sig. Detta system krånglar 
också när maskinen varit utsatt för regn 
och väta. 

I övrigt så är detta en extremt bra ma-
skin som trots sina lössnöegenskaper 
också tål att transporteras på led. 2016 
års Yamaha Viper M-TX är en bra och 
komplett 4-takts lössnömaskin som läm-
nar förvånansvärt lite att önska. Betyget 
blir, godkänt.
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Vi pratar ju alltid om att det gäller 
att köpa rätt skoter. En del av våra 
läsare hör av sig till oss ibland 

och påstår att vi är köpta, vi sågar aldrig 
några skotrar, vi törs aldrig skriva ”san-
ningen” och så vidare. Det här stämmer 
ju inte alls, på något sätt, även om vi för-
söker se saker ur en positiv synvinkel. 
Bara för att exempelvis en viss lössnö-
maskin inte är lika bra som en annan så 
är ju inte den skotern helt värdelös för 
det. Den kan ju fortfarande vara en bra 
skoter och kanske har bra allroundegen-
skaper, med saknar spetskompetensen. 

Samma gäller för alla snöskotrar, och 
när en person köper en skoter som har 
en extrem spetskompetens, kanske den 
inte alls passar den personen, då han 
eller hon skulle köpt den där med ett 
bredare användningsområde. Idag kan 
vi konstatera att det inte säljs en enda 
snöskoter som är dålig. Du som köpare 
ska hitta rätt maskin. Tänk om en maskin 
är för bra på sin spetskompetens så att 
den skrämmer bort köpare? Arbetsma-
skinerna har genom tiderna varit riktigt 
tråkiga, men samtidigt på alla sätt och 
vis varit byggda för sin uppgift, så också 

nu, samtidigt som det hela har ändrat sig 
lite. Idag förväntar man sig lite mer av 
sin bredbandare då de tydligen ska vara 
trevliga att åka på också. Alla tillverkare 
har anammat detta men det finns fortfa-
rande en som stretar emot lite då den 
fortfarande är tuffast på marknaden på 
alla plan. Möt 2016 års Yamaha Viking 
Professional II, den sista hårdnackade 
tuffingen, och samtidigt betydligt snäll-
lare än någonsin. 

Yamahas evighetsmaskin Viking såg 
dagens ljus på åttiotalet och har genom 
åren förvandlats långsamt tills för några 
år sedan då den kom som fyrtaktare i 
helt ny kostym. I år var det dags igen 
och version II kom. Vi kan lätt säga att 
denna version är den bästa hittills. Vi har 

Idag är alla snöskotrar purpose built, eller byggt 
för ett syfte, som vi kanske skulle säga i Sverige. 
Av: Björn 

haft nöjet att ha en på gården den här 
vintern och jag måste säga att det där 
med att ha en bredbandare tillhands är 
helt klart underskattat då vi använt den 
så gott som dagligen. 

Vi har också en Viking RS, det vill 
säga föregångaren till årets modell, 
också den fyrtaktare. Jag måste säga 
att årets maskin är ett enormt lyft på alla 
plan och trots att den mer eller mindre 
kan jämföras med en stridsvagn så är 
den samtidigt riktigt trevlig och medgör-
lig. Den här japanska sumobrottaren har 
på gamla dar blivit mjukare, mer balan-
serad och inte alls lika stel och tråkig 
som förr i tiden. Idag har den betydligt 
mer allroundegenskaper även om jag 
inte ska anklaga den 
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för att ha touringkvalitéer, men nästan. 
Nu kan du faktiskt använda en Viking för 
långturer utan att det blir otrevligt. Det 
är egentligen först när man kör exem-
pelvis en Bearcat 7000 som man inser 
att det finns trevligare långfärdskamrater 
med 50 centimeters matta. Vill du ha 
en ännu trevligare maskin med samma 
mattbredd så ska du titta närmare på 
Arctic Cats Pantera 7000 som är en 
touringmaskin med 50-matta. Men som 
arbetshäst och tungt arbetande vinter-
kompis med oanade resurser då det 
gäller att dra tunga lass finns det ingen 
som slår den här klumpen. Yamaha Vi-
king Professional II är grym, på alla sätt 
och vis och är typexemplet på en maskin 
som ratas av många för att den är för 
bra på någonting. Men som sagt, ska du 
ha en maskin som inte räds arbete, men 
samtidigt kan erbjuda en viss komfort 
så är årets Viking riktigt bra. Den styr 
trots last, den tar utan tveksamheter två 
personer. Den har handtagsvärmare för 
passagerare och förare.

Rutan är enorm och helt perfekt att 
gömma sig bakom en kall dag, sam-
tidigt som den är smal nog för att inte 
vara ivägen. Man har tänkt till lite och 
placerat backspeglarna bakom rutan 
så att de inte ska ramla av så fort man 
ger sig in i snårskogen. Jag tycker att 
körställningen är helt okej då man sitter 
ganska högt upp vilket gör det lättare 
för den åldersgrupp som kanske köper 
den här maskinen att ställa sig upp un-
der körningen. Styret har också det en 
bra placering utan att man önskar något 
annat. Förvaringsfacket under dynan är 
utan tvekan exemplariskt och något som 
borde vara en standard i branschen. 
Här ligger original verktygssats tillsam-
mans med handbok och ett rejält fack 
som man kan ha spännband och yxa el-
ler vad man nu tycker sig behöva under 
en dag. Då vintern här i Mora varit minst 
sagt bedrövlig så har jag inte hunnit med 
mer än 20 mil, men jag jobbar på det 
varje dag. Jag har som sagt en till Viking 
samtidigt som jag haft ett gäng äldre 
tvåtaktare. En sak har alla dessa gemen-
samt. De krånglar aldrig. De går aldrig 
sönder. Oavsett vad man utsätter dem 
för så struntar dom i behandlingen och 
bara fortsätter att rulla, år efter år. Vill du 
veta det sämsta med en fyrtakts-viking? 
De gånger du måste lyfta den av någon 
anledning så kommer du förstå! 

Är du ute efter en oöm arbetshäst 
som även besitter en viss touringkom-
petens? Kolla in nya grymma Yamaha 
Viking Professional II. 

Vikingen har ett rejält och väl tilltaget 
lastutrymme under dynan som rymmer 
det mesta man vill ha med sig. Högsta 
betyg. 

Bakom den jättelika rutan sitter man väl skyddad. Instrumentpanelen har allt man 
behöver samtidigt som man också har ett 12 -voltsuttag att tillgå. Vi saknar dock 
dynvärmen!

En följsam framfjä-
dring och rejält breda 
skidor som ser till att 
det finns bärighet i 
lösare snö. 

Det finns både ryggstöd och handtag 
med värme för passageraren. Inget flå-
digt lyx utan snarare minimalistiskt tän-
kt eftersom det här är en arbetsmaskin. 

Under motorn sitter en stark trecylindrig fyrtaktsmotor på 1049 kubik och 130 hä-
star vilket ger den här maskinen oanade fartresurser. 
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I år fick vi se en rejält uppdaterad Viking som också kan en del annat än dra tunga 
saker. 

Årets Yamaha Viking Professional II är utan tvekan den bästa i 
den intet sinande raden av arbetsmaskiner från Yamaha. 

Växelspaken manövreras enkelt och gör man enligt 
beskrivningen så fungerar den alldeles utmärkt. 
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LASTBARA 
FÄRDKAMRATER

En specialanpassad serie från Fogelsta för dig som kör snöskoter. Helsvetsade med varm- 

förzinkat chassi, allt för att tåla tuff användning. Säkrare transport med flera invändiga bindöglor och 

alla släp kan eller har utrustats med tippfunktion. Utrusta din släpvagn med flera olika 

tillbehör: alu-huv, skyddsfilm till huv, Superglides, LED-backljus, skoterramp, alu-hjul m.m.

Dead line 30/4

BE wild n´ crazy... RIde

XF cross
country



Vi har tillsammans med den le-
vande legenden Lima-Tarzan och 
hans vänner dragit ihop ett gäng 

engagerade lössnöåkare under ett par 
år, där vi umgås under ordnade former. 
Ja, så ordnade former det går, eftersom 
det hela är ganska kaotiskt då vi vill att 
detta ska bli så drygt och svårt som möj-
ligt för de inblandade. Det hela går ut på 
att de 50 deltagarna blir indelade i totalt 
6 lag. Dessa lag får varsin karta med ett 
antal flaggor utmarkerade. Dessa flag-
gor ligger lite halvt svåråtkomliga. Det 
ska alltså vara drygt att ta sig till dessa 
flaggor. När man väl hittat flaggan så ska 
man ta en selfie på sitt lag tillsammans 
med rätt flagga och sedan sms:a in fotot 
till ledningscentralen som i detta fall är 
Lima-Tarzan. 

Man ska hitta så många flaggor som 
möjligt under dagen, samtidigt som man 
ska undvika att köra fast. Framförallt om 
något annat lag är i närheten då det de-
las ut extrapoäng för de lag som lyckas 
fotografera något annat lags fastkör-
ning. Man får också extrapoäng om man 
fotograferar sig själv när man hjälper ett 
konkurrerande lag att komma loss. 

Man ska med andra ord hitta alla flag-
gor, utan att köra fast, samtidigt som 
man ska lyckas fota andra fastkörda 
team. Enkelt och klart som korvspad. 
Naturligtvis åt vi gott, bastade och drack 
öl då solen gått ner. Alltid lika trevligt på 
SP Aktivitetscenter i Transtrand utanför 
Sälen. Vi längtar redan till nästa år. 

Tänk dig scenariot, lössnö, en massa kompisar 
och uppdraget att hitta så många flaggor som 
möjligt på en dag! Dags för Köra Fast Camp 
2016
Text: Björn Foto: Deltagare från Köra Fast Camp   

Martin Johansson lyckades köra av främre boggiin-
fästningsbulten och fick lämna maskinen men turligt 

nog lyckades han få låna en maskin till lördagens 
åkning. Filip Östensson och Samuel Eriksson tittar på.
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Viking Ekvall, Sälen. Tappar maskinen 
efter att ha testat en vändning med 
hjälp av ett träd.

Oskar Windal tröttnade på sin Polaris, 
sån tur att Tarzan inte är helt frisk och 
kunde använda sin Arctic cat så han 
kunde låna hans. Kjelle Lindkvist och 
Niklas Andersson står bredvid.

En arm i priämarvaritorn gick av direkt 700m efter start på fredagsmorgonen för 
Pontus från Orsa. En kort biltur till Idre för lite servicehjälp och Pontus kunde starta 
på lördagen.

Orsas egen Chris Burandt visade även 
att man kan kasta runt en Ski-Doo om 
man lägger hjärnan på rummet innan 
man åker ut.

Andreas Ljungberg står och facebookar 
som vanligt.

Micke Ljungbergs lag 
har hittat en flagga.

Värmlänningarna taggade 
för körning på fredagen.

576-15/16

56-58.indd   57 2016-03-03   13:03



Vinnande laget,
Team Rotmos!

Prisutdelning, många bud om varför de 
olika lagen skulle ha poäng.

Joel Flygare är med i Fjällräddarna men 
nu behövde han hjälp av Mikael Pet-
terson.

John Hansback skulle bara vända 
innan hemfärd. Vända gjorde han 

galant upp och ner i en bäck.

Rättvikssonen Marcus Nystrand satte sig lite dåligt vid en bäck men han löste det ganska enkelt.

Lag 3 även kallad teamfjunis lyckades 
inte ta någon flagga så alla medel 
för poäng togs till. Martin Johansson 
poserar

Erik Oskarsson, Micke Ljungberg, Jörgen Törnqvist, Johan Törnqvist, Niklas Ander-
sson och Kjelle Lindkvist hjälper Raimon Nygren loss. Dock körde han fast med flit 
då han inte kört fast på hela dagen, sa han. 
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Kläder & Tillbehör

Reservdelar & Service

Alltid stort lager av nya och begagnade skotrar

JACOB 
Polaris Service
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0
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Af färssystem för fordonsbranschen 
08 -792 64 60  |  info @infofl ex.se  

Driver du skoterhandel och siktar 
på ökad lönsamhet 2016?

www.infoflex.se

Effektivisera verkstad och försäljning 
i butik med INFOFLEX FORDON.  

Försäljning

ButikVerkstad

SYNFEL? - KOLLA DETTA!
Beställ vårt Clip In som passar i dina egna goggles!

- 995:- inkl glas i dina styrkor
- snabb leverans 2-4 dagar
- passar i alla goggles

Kanalgatan 46B, SKELLEFTEÅ 
Telefon 0910-36915

Beställ dina nu på: 
www.larsson-optik.se 
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Prenumerera!!

6 nummer 
335,-

12 nummer 
635,-  

www.snowrider.se
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Besok var webshop
.. .

HAR SKOTERN SKURIT?
NIKASIL® CYLINDER REPERARTIONER

SNABBT OCH ENKELT

Tel: 036-13 40 96

WWW.BLIXTENSRACING.SE
GRATIS FRAKT TILL OSS VIA HEMSIDAN!
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Hotell & Spa
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Står du i valet och kvalet vad du ska göra de 
närmsta åren? Sluta fundera. Du ska flytta till 
Järpen. 
Text: Björn Foto: Mikael Sundberg  

I alla lägen så är utbildning nyckeln till 
framgång. Det är extremt sällan man 
lyckas med någonting utan att ha 

den kunskap som krävs. Ja det skulle 
vara ”yrket” politiker då, som inte verkar 
kräva några som helst förkunskaper vare 
sig före eller under själva perioden man 
”jobbar” med politik. Förutom detta yrke 
så kan du vara helt säker på att du måste 
ha någon form av kundkap i det du ska 
jobba med. Personligen var jag en av de 
vilsna själar som inte gillade skolan di-
rekt, men samtidigt älskade att skruva. 
Hade jag vid denna tidpunkt i mitt liv 
haft möjligheten att studera till ”Snöfor-

donstekniker” så hade jag hoppat på 
den utbildningen direkt. Det här är den 
kompletta utbildningen för dig som vill 
arbeta med fordon avsedda för snö, och 
är en fantastisk möjlighet för er som se-
dermera vill ha ett jobb på hemmaplan. 
Den här utbildningen ger dig ett brett 
kunnande vad det gäller teknik, oavsett 
vad du väljer att skruva på i framtiden. 

Körkort och förarbevis
Vill du ha en gymnasieutbildning Med 
inriktning på att sedan jobba med snö-
skotrar eller exempelvis pistmaskiner så 
har du nu möjligheten. Det är bara att 

bita ihop och gå den treåriga utbildning-
en som finns att tillgå.

Du kan antingen gå fordonsprogam-
met det första året på hemmaplan där 
du läser de grundläggande fordons-
kursena. Förutom de kurserna så läser 
man också de vanliga gymnasiege-
mensamma kurserna som exempelvis 
svenska, matte, engelska, historia med 
mera. Har du väl gått detta år så har du 
möjligheten att välja inriktningen Snö-
fordonsteknik som Åre Gymnasieskola 
erbjuder. Har du gått årskurs 1 i Järpen 
så har du intagningsgaranti till årskurs 
2 och 3, vilket du inte har om du läser 
fordonsprogrammet någon annanstans i 
Sverige, då måste du ansöka om intag-
ning till årskurs 2. Utbildningen ligger ut-
anför Åre i byn Järpen och är den enda 
i sitt slag. Det finns ett elevhem för de 

som kommer långväga ifrån eftersom 
denna skola har ett riksintag och många 
inte är Järpenbor. Väl intagen och klar 
får ni lära er allt om dessa fordon som 
är ämnade för snö, och beroende på 
vad ni vill snöa in på mest, snöskotrar 
eller pistmaskiner, så försöker man an-
passa kursen efter er. Under dessa år 
får ni både ta förarbevis för snöskoter 
samt terränghjuling, körkort för bil och 
ett utbildningsbevis för pistmaskin vilket 
ger er rättigheten att jobba som pistma-
skinsförare. 

Fullfjädrade mekaniker
I skolans verkstad får man genomgå 
massor av olika moment för att ni efter 
två år här ska vara fullfjädrade mekani-
ker. Man mekar dels på skolans egna 
snöskotrar och pistmaskiner, men också 
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Du kommer att tillbringa en stor del i skolans verkstad där du antingen kommer att 
meka med skolans snöskotrar eller pistmaskiner, eller med din egen. 

Att få möjligheten att lära sig meka med pistmaskiner innebär att du får en inblick i 
ett relativt komplicerat fordon. I och med detta så lär du dig på köpet tekniken som 
sitter i lastbilar och lastmaskiner. 

Under åren här så får du förutom en fullgod utbildning vad det 
gäller att reparera snöskotrar och pistmaskiner också körkort för 

bil, förarbevis för terränghjuling, snöskoter och pistmaskin. De du!

I skolans verkstad kan man ta emot vänner och bekantas maskiner för reparationer 
i studiesyfte. 

Du behöver egentligen inte ha några som helst förkunskaper innan du börjar i et-
tan. Men ett gediget intresse för motorer och teknik är ju alltid ett plus. 
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på den lokala skidanläggningens ma-
skinpark. Det finns också möjlighet att 
ta med sig sin egen snöskoter och an-
vända denna som reparationsobjekt. 

Man tillbringar inte alla dagar i sko-
lans verkstad då man sammanlagt har 
femton veckors praktik för att få känna 
på hur det är i det verkliga arbetslivet. 
Många av eleverna här odlar kontakter 
ute i arbetslivet under dessa veckor och 
det hör absolut inte till ovanligheterna 
att man har ett väntande jobb när ut-
bildningen är klar. Framförallt om man 
tar studierna på allvar och sköter sig 
på sin praktikplats. –Vi har faktiskt haft 
elever som redan efter sitt andra år på 
snöfordonsprogrammet blivit erbjuden 
jobb och blivit ombedda att avbryta sin 
utbildning och börja arbeta istället. Vi 
fixade då till ett mellanting där eleven 
fortsatte att gå i skolan några dagar i 
veckan så att han fick fullfölja sin utbild-
ning, säger läraren Mikael Sundberg på 
Snöfordonslinjen.

Vi har mest pratat om killar som går 
den här utbildningen, men det går några 
tjejer här också, även om man gärna sett 
fler. 

Hänger på fritiden
Sista året får man skaffa ett eget bo-
ende, men det är sällan eller aldrig ett 
problem då lägenheter och rum alltid 
”ärvs” från de som har avslutat sin ut-
bildning och ska flytta hem igen. Man 
skaffar sig massor av kompisar här och 
när man både bor och studerar ihop så 
går dagarna och kvällarna fort. Man åker 
skoter eller hänger i slalombacken i Åre 
för att få tiden att gå. Personligen låter 
detta som den ultimata studieperioden 
då man får göra någonting som är roligt 
samtidigt som man får en riktigt vettig 
utbildning. Ha i åtanke att du i och med 
din pistmaskinsmekanikerutbildning får 
en inblick i både elektronik och hydraulik 
vilket i sin tur gör att du inte är helt oäven 
då det gäller att laga lastmaskiner och 
lastbilar. Det här är med andra ord en 
bred utbildning som ökar dina chanser 
att få ett vettigt jobb. För övrigt är det 
bra att flytta hemifrån ett tag och lära 
känna nya människor. Som av en hän-
delse så finns det några lediga platser till 
andra året nu till hösten. Så du som har 
gått första året som fordonsmekaniker 
ska alltså söka NU. Mer information om 
detta finns på www.gymnasium.se eller 
så kan ni söka mer info på www.aregym-
nasieskola.se. 
Besök gärna vår Facebook sida: 
”Fordons och transportprogrammet, 
Åre gymnasieskola”

Micke instruerar Jonas. Det där med att 
köra pistmaskin är inte det lättaste då 
det finns en och annan spak och ratt 
att dra i. 

Skolan har två egna pistmaskiner som agerar objekt. Men man hjälper också den 
lokala skidbacken med deras maskiner för att eleverna ska få en verklighetskänsla 
och jobba i fält. 

Som synes är det unga män i keps som syns mest på alla bilder. Det går några tjejer på utbildningen, men man ser gärna att 
fler tar steget och söker in.  Tjejer med eller utan keps är mer än välkomna. 

Att flytta hemifrån är bra för den personliga utvecklingen samtidigt som du lär 
känna nya människor. Det är inte ovanligt att man stannar kvar i lägenheten eller 
elevhemmet över helgerna för att exempelvis åka snöskoter eller slalom ihop. 
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Vi har kompletta isrivarsatser till 
Yamaha, Ski-Doo, Lynx & Arctic Cat.

Läs mer om våra produkter & priser på vår hemsida
Återförsäljare söder om Umeå sökes!

TR Skoter     Mek AB
www.tr-skoteromek.se

Som enda tillverkare har vi isrivare till Yamaha multipurpose, samt
rembytarverktyg till Yamaha Viper 2014 - .

www.tr-skoteromek.se

Svensktillverkade
2  och 3 KROKS ORIGINALET

Isrivare

TRS Annons.indd   1 14-09-19   08.18.02

SKOTER 
ATV

Komplett verkstad för alla ändamål!

Stort lager på 
utbytescylindrar 

och vevaxlar

B R Ö D E R N A

Succen är ett faktum gör som så 
många andra kör med MES-Bågen 

BÅGE/UNDERKÖRNINGSSKYDD

www.messmide.se
Tel: 0661-220 00

Passar RMK 2011-2015
Båge inklusive 
underkörnings-

skydd

0684-294 50
motorfritid.com

Vi har några av marknadens bästa skoteroljor. 
Välkommen in till oss. Vi finns över hela landet.  

www.okq8.se



www.yngvessonsmaskin.se

Vi ligger på Europas 

STÖRSTA reservdelslager!

Butik/ Reservdelar:0951 - 773 45

Auktoriserad verkstad. Allt från tillbehör till reservdelar.
Landsvägen 11 Östnor, MORA
Anders Hansback, 070-290 28 99
ah.atvsmora@gmail.com

SNÖSKOTER • ATV MC • ATV

Auktoriserad verkstad. Allt från tillbehör till reservdelar.
Landsvägen 11 Östnor, MORA
Anders Hansback, 070-290 28 99
ah.atvsmora@gmail.com

SNÖSKOTER • ATV MC • ATV

0620-151 20 • www.billstatrafikskola.se

Tvåveckors intensivkurs 
på B,C eller CE körkort. 

Billigt boende 
fi nns att tillgå.

Tvåveckors intensivkurs 
på B,C eller CE körkort. 

Billigt boende 
fi nns att tillgå.
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999 kr

1 799 kr

3 347 kr

Klim Jacka Kinetic Svart

Slydog Skidor Powder Hound 
8” Komplett Kit Urban Camo

Slutburk Bikeman Performance

4 299 kr

2 399 kr

4 787 kr

från

från

 sledstore.se info@sledstore.se

1 249 kr

599 kr

Snöskoterkläder från Snow People, nu 
till ännu bättre pris! Oxford PU-coating 
och 600D förstärkningar samt reflexer. 
Termosäte och termoknän med tejpade 
sömmar. Jackan har 2/3 skärning och 
löstagbar huva. Snötäta dragkedjor i 
jackan. Vattenpelare > 5000mm.

Snow People 
Snöskoterkläder
Legend Unisex
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2st Goggles 
Raven RR Edition 
+ RR Gogglebag

BESÖK SLEDSTORE.SE IDAG!

    FXR-HJÄLMAR FRÅN 999 KR

    FXR-KÄNGOR FRÅN 1 095 KR

2 699 kr

999 kr

7 8 8 0 0 6 0 0 1

POSTTIDNING B
SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora


