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Galet bra.

Jag blir galen. Galen på vädret som fullständigt gör 
som det vill utan att på något sätt rådfråga mig. På 
nyårsdagen spöregnade det och vår gröna gräs-

matta hånskrattade åt mina skotrar som stod där och 
såg fåniga ut. 

Idag så får jag lov att åka in till Mora för att tanka 
lastmaskinen eftersom jag plogat så infernaliskt veck-
an som varit. Dieseln brukar oftast annars räcka hela 
vintersäsongen. Detta är naturligtvis ett bra problem 
och jag tankar gärna min L50, det är inte det. Det 
som gör mig galen är att vi verkar i en bransch som 
är extremt beroende av snö och allt vad det innebär. 
Allt hänger ihop, med snön som den gemensamma 
nämnaren. Finns det ingen snö så försvinner ju hela 
vitsen med skoterbranschen. Allt faller. Och tvärtom. 
Som det ser ut nuförtiden så ska vi nog vänja oss vid 
att säsongen kan förskjutas framåt. Det vill säga att 
snön kommer senare. Kan vi vänja oss vid detta så 
slipper man vara supernervös i början av januari då 
snön fortfarande inte kommit. Men i vanlig ordning så 
brukar det sällan spela någon som helst roll huruvida 
man oroar sig eller ej. Vi kan oavsett vilket vara helt 
säkra på att det blir väder. Av något slag. 

Idag beställde vi biljetter till USA och den årliga 
SnowShooten. Detta evenemang som ger oss möjlig-
het att kunna presentera nästa års maskiner för er är 
verkligen roligt att åka på. Och jobbigt. Vi kämpar på 
som bara den och blir  verkligen korvstoppade vad det 
gäller både körintryck och tekniska nyheter. Jag som 
varit med i gamet ett tag firar mitt 18:e år vad det gäller 
att deltaga i detta arrangemang. Jag har genom åren 

varit på massor av ställen i både USA och Kanada. Jag 
har sett en del av Nordamerika som få fått ta del av då 
vi ofta håller till på landsbygden och får vår beskärda 
del av detta lands rednecks. Jag älskar det. 

Nya SnowRider
Jag får ofta input från er läsare vad det gäller SnowRi-
ders innehåll. Många tycker till och har konstruktiva sa-
ker att säga, medan andra bara berömmer oss. Vissa 
berömmer oss inte. SnowRider var bättre förr. Den har 
blivit för stel, den har för många artiklar gällande nya 
skotrar, vi skämtar för lite, glimten i ögat är borta. Och 
jag håller till en viss del med. Vi gör idag ett helt gäng 
olika slags tidningar och vi kanske har förvandlats till 
mer tidningsfabrik än som det glada gäng vi en gång 
från början var. Orsakerna kan vara många och jag ha-
tar tanken på att det hela skulle bero på att jag blivit 
äldre och tröttare. Detta har grämt mig och i slutändan 
gjort att vi helt enkelt får skärpa till oss. 

Idag börjar en ny era för SnowRider och vi får för-
söka att hitta tillbaka till det vi en gång var. Men med 
en viss modifikation. Vi är äldre och jag skulle hata om 
vi upplevdes som den där killen med hästfläta och flint 
som krampaktigt höll sig kvar i ungdomen genom att 
försöka vara down med kidsen. Vi hoppas att du känt 
och känner en skillnad på de senaste numren och att vi 
utvecklas i rätt riktning framöver. Tveka inte att ge oss 
en vink om hur du tycker att vi ska navigera framöver. 
bjorn@otlas.se är adressen. 

Chefredaktör Friström
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Det värmeavledande plasthuset är 
även försett med kylflänsar som 
ger tillräcklig värmeavledning för 
högeffektlysdioderna. Materialet 
ger förutom viktbesparing också 
fördelen av en fullständig kor-
rosionssäkerhet. Q90 LED är den 
första arbetsstrålkastaren i Hellas 
Thermo Pro-serie, som i en nära 
framtid kommer att utökas med 
flera strålkastare. Ljusstyrkan hos 

de fyra högeffektlysdioderna är hela 
1 200 lumen, ljuset fördelas med en 

speciellt utvecklad multifacettreflektor 
och ger en homogen ljusbild. Strålkastar-
en finns för både närfälts- och långt-

nående belysning. Effektförbrukningen är 
endast 25 W. Med färgtemperaturen 6 500 

K är ljuset från LED-arbetsstrålkastaren mycket likt dagsljus. 
Detta medför att färgerna syns tydligare i mörker och det mänskliga 
ögat får lättare att ta in intrycken. Ögonen tröttnar inte lika snabbt vid nattar-
bete. Mer info finns på www.hella.se

Garmin presenterar nu epix. Garmins första handledsburna navigator med de-
taljerade kartor för outdoor-entusiaster, epix har en 1,4” högupplöst färgskärm som 
du kan svepa med fingret över för att komma åt kartor och andra funktioner. Förin-
stallerad topografisk karta på 1:100 000 över Europa och 8 GB inbyggt minne om du 
vill lägga till ytterligare kartor. epix är vattentät ner till 50 meter och har en batterit-
id på upp till 24 timmar i GPS-läge, 50 timmar i UltraTrac-läge och 16 veckor i klock-
läge. epix har den nya EXO™-antennen som stödjer både GPS och GLONASS, vilket 
ger både snabbare och förbättrad positionering. Med epix kan du spara och navig-
era till sparade plat- ser, skapa rutter och 
hitta tillbaka längs dina tidigare spår. 
Klockan är utrus- tad med automatiska 
kalibreringssensorer som ger dig informa-
tion i realtid direkt på din handled. Höjd-
mätare ger höjddata för att exakt följa din 
stigning, medan ba- rometern kan använ-
das för att förutsäga väder. Den 3-axlade 
elektroniska kom- passen hjälper dig 
att hålla din kurs oavsett om du är i 
en djup grotta eller i skogen. epix beräk-
nas finnas tillgän- glig i mars till ett rek-
ommenderat cirka- pris på 4 799:-, mer 
information finns på www.garmin.se

Rapala Trapper hat, traditionell design 
med vindtätt och vattentåligt ytterma-
terial. Varm och skön mössa för de kalla 
dagarna. Rekommenderat cirkapris 
149:-, mer info finns på www.rapala.se

Nu behöver du inte längre fjärrkontroll, lösa batterier eller kablar. Med hjälp av en 
app i din Smartphone kan du enkelt styra exakt hur många grader och hur varma 
du vill ha dina värmesulor. Redan en minut efter att du valt hur varma du vill ha dina 
fötter kan du känna värmen i sulan. Värmen fungerar upp till 7-8 timmar på hög-
sta effekt (maximal temperatur 50 grader Celsius), men batteritiden blir i praktiken 
mycket längre eftersom maxtemperaturen sällan används. Den långa batteritiden 
beror delvis på den inbyggda termostaten som stänger av värmen när önskad tem-
peratur uppnåtts. Under 2015 kommer innovationen Digitsole att säljas för första 
gången på den svenska marknaden. Pris 1 795:-, för mer information besök www.
moxter.se

Efter att ha missat några chanser så var det äntligen dags, i Deadwood tog Tucker 
Hibbert sin etthundrade Pro National vinst i skotercross. Men det satt långt inne, 
efter att ha lagt sig i en sväng i början av finalen så fick han kämpa sig till ledning. 
Han visste inte själv att han vunnit innan en målfunktionär berättade att den his-
toriska vinsten var klar. Säsongen har varit riktigt bra så här långt, först tog Tucker 
sitt åttonde raka Winter X Games guld, nådde upp till 100 Pro vinster och har nu 
skaffat sig en stor poängledning i Pro Open klassen.

GPS-trackern finns i två modeller, Mi-
cro och Mini. Dessa kan användas för 
skotrar, motorer och båtar för att se 
vart de tagit vägen efter stöld. De kan 
också utgöra ett SOS-larm om det hänt 
något, ett tryck på SOS-knappen så går 
larmet och den som tar emot larmet 
ser direkt på Google-kartan var den 
som larmar befinner sig. Micron som 
är världens minsta tracker har endast 
medhörning medan Mini har tvåvägs-
kommunikation. Mini har dessutom ett 
fall-larm som kan vara bra vid ensam-
arbete. Priset är 1 065:- för Micro och 1 
170:- för Mini. För mer info titta in på 
www.trackmate.se

Foto: John Hanson

Tålig och lätt pimpelskrylla från Rapala. 
Rekommenderat cirka pris 399:-, mer 
info på www.normark.se
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Racehuv till nya Ski-Doo XS/XM och Lynx RS, finns i kevlar och glasfiber. Välj mel-
lan svart eller vit samt med eller utan inbyggd luftburk. Pris 2 200:- till 3 500:-, för 
mer info www.rpglasfiber.com

Kamasa Tools har tagit fram en Ø 125mm vinkelslip med en stark 
4-polig 18V motor. Den levereras med två stycken 4.0 Ah Li-ionbat-
teri för att säkerställa att maskinen orkar minst lika länge som 
sin användare. Vinkelslipen K 10640 har ett ergonomiskt 
utformat chassi i composit och växellåda 
inklusive hus i metall. Maskinen har 
överbelastningsskydd, konstant 
varvtal och ett lågt växelhus för 
god åtkomlighet. Säljs hos 
Autoexperten och välsort-
erade grossister.

High Loft Houdi. Fleecetröja med huva i 
ett mjukt, luftigt och varmt pälsliknande 
fleecematerial. Perfekt för kalla dagar 
då du behöver ett mycket värmande 
mellanlager. Pris 1 900:-, för mer infor-
mation besök 
www.houdinisportswear.com

Halvarssons Score / Score lady. Kviltad 
lättviktsjacka i polyester med microfi-
ber filling. Jackan passar bra som ex-
trafoder under skaljackan. Finns i både 
herr- och dam-modell. Herrstorlek S-
2XL, damstorlek XS-XL. Cirka pris 1 
295:-, för mer info besök 
www.jofama.se

Nu lanserar Drift Innovation den minsta och lättaste Drift-actionkameran någonsin 
- Stealth 2. Halva storleken mot tidigare och 40% lättare med kompakt och aero-
dynamisk design. 1080p vid 30fps och 720p vid 60fps. 300° roterbar lins, montera 
kameran hur du vill och få alltid bilden i linje. Wi-Fi så man kan kontrollera kameran 
från sin mobila enhet. Längre batteritid med 3 timmar inspelningstid i 1080p. Drift 
Stealth2 är den 8:e generationen av actionkamera från Drift Innovation. Med en 
storlek av 80 x 42.6 x 27.4 mm och en vikt på endast 97g är kameran idealisk för att 
ta med överallt. Rekommenderat pris ligger på 2 490:-, mer info finns på 
www.isoldawebshop.se

Multistarter lanseras nu i ny de-
sign med två avgörande förän-
dringar. Batteriet är ersatt med 
nya generationens Li-FePO-
teknik och hårdvaran är omar-
betad för att ytterligare förbät-
tra produktens startfunktion. 
Detta innebär bl.a. förbättrad 
livslängd, Li-FePO är en stabil 
batterisammansättning vilket 
gör att den inte är känslig för 
stötar och yttre våld dessutom 
har den förbättrad startfunk-
tion. Du hittar den på www.
safedriving.se för 1.895:-

Ny 4-takts motor från Honda som är speciellt framtagen för vinterfisket. Lazer un-
derdel kan väljas från 130mm till 250mm. Komplett paket, vikt 9,5kg. Rekommend-
erat cirkapris 7 999:- till 8 495:-, för mer info besök www.normark.se
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Det där med friåkning är väl ändå 
riktigt roligt? Friheten att köra åt 
alla riktningar utan några egent-

liga pekpinnar angående vad man får 
och inte får göra och åka. Sälenfjällen är 
reglerad, men har samtidigt massor av 
områden där man får åka. Förresten så 
vet jag inte ens om ordet ”Sälenfjällen” 
är riktigt korrekt då det snarare mer är 
en samling kullar än just ett fjäll. I alla 
fall om man jämför med andra såkallade 
fjäll. Oavsett benämningen så måste jag 

Alla gillar väl att köra fast. I alla fall med 
intentionen att man inte ska göra det. 
Av: Björn

säga att åkningen i Sälen är grym samti-
digt som den ligger mer tillgängligt till än 
många andra skoterparadis. Vi har hängt 
i Sälen sedan starten av SnowRider och 
lärt oss hitta lite här och var, men samti-
digt finns det många ställen att utforska. 
Lokala förmågor vet var man ska åka 
och det var lite tanken när vi ville göra 
någonting annorlunda. Rickard Lima-
Tarzan Ekberg är en såkallad inföding 
och hittar riktigt bra bland dessa kullar 
och när han kom med förfrågan om vi 

ville vara med att anordna ett ”Köra Fast 
Camp” var det inte svårt att tacka ja. 
Rickard är en glad kille som är lätt att 
tycka om, så vi ville naturligtvis vara med 
på detta. 

Vad är då ett ”Köra Fast Camp”? Na-
turligtvis är det precis vad det låter. Ett 
Camp, där man kör fast. Förutsättning-
arna är att det ska finnas snö och såklart 
fixade Lima-Tarzan till detta lagom till 
Campet. Rätt shyst asså.

För det andra så måste ju allt åkande 
under en dag ha ett syfte. Syftet under 
detta Köra Fast Camp var att hitta ett 
antal flaggor placerade lite här och var 
i oländig terräng med hjälp av en karta 

och koordinater. Vi blev uppdelade i lag 
och när man väl hittade flaggan så skulle  
man knäppa en selfie med flaggan och 
alla i laget för att sedan skicka dessa till 
högkvarteret via mail eller sms. Då Sä-
len ligger i civiliserade trakter finns det ju 
mobiltäckning här och var faktiskt. 

Det lag som på snabbast tid, knäppte 
flest selfies med flest flaggor vann. Vi 
höll till på forna Skotercenter som idag 
heter SP Aktivitetscenter i Transtrand 
vilket alltid är trevligt. Årets upplaga av 
SnowRider KFC (Köra Fast Camp) blev 
en hit, och självklart ska vi köra igen 
nästa år. 
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En del lag fuskade rejält genom att se till att ha lokala guider med sig. Mannen i vitt 
är skotercrossåkaren från den tiden då vi satt ner och körde, Erik Oskarsson.

Flaggorna kunde vara placerade i prin-
cip var som helst och inte alls lätta att 
hitta. Lägg till en snöstorm på det och 
du kan förstå vilket dag vi hade. 

När man hittat en flagga så var det läge att fort som bara den ta en selfie med alla i 
laget tillsammans med den. Sen var det bara att maila eller sms:a till KFC-ledningen. 

En del föds glada och aldrig förr har någon varit så glad åt att renovera sin maskin i en kall Sprinter strax före avfärd. 

Eftersom vi var totalt över 60 personer så blev det lite trångt runt flaggorna på 
några ställen. 

Uppställning och sedermera gemensam avfärd mot alla de gömda flaggorna. Vä-
dret var inte det bästa, men det fanns ju i alla fall snö i massor. 

Genomgången på lördag morgon var inte bara kaotisk, utan också underhållande 
då Lima-Tarzan säkert är en bra rörmokare, men lite sämre på att hålla ett möte. 
Många skratt och trevlig stämning blev det. 

En stolt Lima-Tarzan som visar upp en 
av sina fina flaggor. 

Ibland är det sorgligt när man ser hur 
en del människor inte vet när det är 
nog. Andreas Ljungberg har överdoser-
at muffins de senaste åren och håller 
sig i form. Rund är en form, eller hur? 

Lite GPS-snack innan avfärd. 

Vädret var väl inte direkt idealiskt för 
en minimässa, men trots detta så hade 
vi bjudit hit ett gäng skoterhandlare. På 
bilden Micke Ljungberg från Luva Mo-
tor Mora. 
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Idag körde alla fast. Oavsett längd eller 
märke. 

Vädret skiftar ganska rejält bara på 

några hundra meter även i Sälen. 

Då alla i laget skulle vara med 
på selfien så gällde det att 
se till att alla skotrar kunde 
fullfölja. Här lite snabbservice 
mitt i skogen innan vi kunde 
fortsätta igen. Fördelen med 
många skotrar är att det alltid 
finns någon i gänget som har 
ett verktyg som passar. 

Vad gör man när transmissionskedjan 
går av? Grinar en skvätt och försöker 
bogsera ner maskinen från fjället i me-
terdjup lössnö. Man vet ju i alla fall vad 
man ska göra resten av dagen. 

Vår första flagga hittade vi mitt på ett fjäll. Sikten var obefintlig och vi får nog 
erkänna att det var mer tur än skicklighet. Men en hittad flagga är en hittad flagga. 

Alla sätt är tillåtna för att ta sig fram. 
Såklart ska man ta närmaste vägen. 

Då vi alla fick en inplastad karta så var det läge att titta på den ibland. Av någon un-
derlig anledning så fungerar det klockrent med denna analoga teknik. 
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Vädret skiftar ganska rejält bara på 

några hundra meter även i Sälen. 

Är man av det modigare slaget så är det bara att våga dyka upp med en kort IQ. 
Funkar sådär i djupsnön. 

Det lag som helt klart stack ut mest måste vara detta. Sällan har ett så bra gäng 
samlats på en och samma bild. 

Som synes är åldersskillnaden ganska stor. Mannen på Ski-Doo kom tydligen från utlandet då han pratade med grov brytning. 

Ibland är det nära att man bara ger 
upp. Men är man flera stycken så 

brukar det ordna sig ändå. 

Säga vad man vill om gamla skotercrossåkare, men de kan i alla fall köra fast. Här 
en viss Jeff Öijer. 

Trots att en grupp före oss hittat flagga nummer två och snällt nog gömt den uppe i 
ett träd, hittade vi den också. 

155-14/15
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Prisutdelningen var ett faktum och det delades ut utmärkelser för många olika dåd 
under dagen. Dagens fastkörning får nog anses som ett av de mer åtråvärda. En 
glad vinnare vid namn Lars-Torbjörn “Tobbe” Hansson. 

Man blir glad av att våra arrangemang 
drar en bred publik. Hit kommer allt 
från unga killar och tjejer till lite mer 
använda och nötta gubbar. 

Släpper dom in vad som helst på Aktivitetscenter. Jodå. På bilden Ronja Orgla (enda 
bilden hitils på henne där hon inte putar med läpparna) samt Jesper Klangebo. 

Är det en IS-krigare? Nej. Jonas Sjögren är mannen bakom skägget men också 
en av de två delägarna bakom SP Aktivitetscenter. Jonas är också den man pratar 
med om man vill hyra en snöskoter i området runt Sälen. 

Man behöver inte vara från trakten för 
att våga sig hit. Folk från både norr 
och söder deltog i SnowRider KFC. Här 
grabbarna från Spin Drift. 

Forna Skotercenter har nu ny ägare och heter SP Aktiviterscenter. Stället är lite 
ombyggt och i vanlig ordning riktigt trevligt. 
Diesel-Janne håller som bäst på att svälja sin tunga på bilden vilket kan vara riktigt 
otrevligt ibland. 

KFC vinnarna 2015. Inte bara snygga utan också fulla av lokalsinne och körskicklighet. 

Med tungan rätt i mun och med ett glatt 

humör ledde Lima-Tarzan oss genom ett 

trevligt arrangemang. 

Väl tillbaka så hade det bör-
jat mörkna. Endast lite fika på 
Hemfjällsstugan gjorde att vi 
var rejält hungriga. 
Trots detta var humöret på 
topp.

Glada och pigga. 

Trötta och slutkörda, men 
förhoppningsvis nöjda. Vid detta bord 
pratades det inte mycket svenska. 
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Om drömskotern inte finns att köpa så får man 
bygga den själv.
Av: Gustav Gurra Berggren

Hur ser det optimala skoterägan-
det ut? Ska man byta varje år 
om man har råd? Mindre chans 

för haverier, visst. Alla senaste uppda-
teringar, absolut. Dessutom hinner inte 
andrahandsvärdet falla så långt mellan 
bytena. Det blir ganska måttliga sum-
mor man lägger emellan hos handlaren 
varje gång. Eller är tvåårsägande det 
bästa? Då har man garanti hela tiden, 
och prylarna håller riktigt bra numera. 
Det är sällan några problem att köra två 
säsonger med samma skoter, och nog 
förlorar man mindre pengar än om man 

byter varje år? Behåller man skotern 
ännu längre blir nackdelarna fler och 
tydligare. När garantin gått ut kan det bli 
kostsamt. Man bör dessutom kosta på 
en riktig storservice om man vill att sko-
tern ska hålla en tredje vinter. Det kostar 
pengar man inte får tillbaka.

Förbättra
Det finns en fördel att behålla en skoter 
över flera säsonger. En riktigt stor fördel 
faktiskt.  För oss klåfingriga, som aldrig 
är riktigt nöjda med sakerna som tillver-
karna bygger, så känns det oemotstånd-

ligt att få lägga årets skoterbudget på 
några riktigt saftiga förbättringar. Visst 
kan man modifiera även en helt ny sko-
ter, men oftast har man begränsade re-
surser då man slantat upp för en ny ma-
skin. Dessutom känns det lite väl vågat 
att sätta kapen i ett splitternytt fordon 
med garanti. Själv kunde jag inte mot-
stå frestelsen att få bygga den skoter 
jag önskat att Polaris byggt redan från 
början, och då var min ”gamla” 2013 ett 
perfekt utgångsobjekt. 

Tekniskt intressant
Personligen är jag också lite sugen på 
att se hur bra dagens skotrar verkligen 
håller. Polaris har ju som bekant tagit 
ett riktigt vågat beslut att ”limma” ihop 

sina chassin, och jag tror att livsläng-
den på chassiet kan ha ökat markant 
jämfört med tidigare lösningar. Hur kom-
mer chassit kännas då mätarställningen 
närmar sig 1000 mil? En väldigt nördig 
fråga, men en del av motorhobbyn är ju 
att fundera på tekniska lösningar, inte 
sant? Inför tredje året fräschades mo-
torn upp med ett ”fix kit” som ni kunde 
läsa om i nummer 4. Stötdämparna fick 
sin årliga service, men mer underhåll 
behövdes inte. 

Längre är bättre?
Trenden de senaste åren har, som alla 
vet, gått mot längre och längre skotrar. 
Jag tvekade länge innan jag satsade på 
min första 155”, då jag trodde den skulle 
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vara för lång. Det visade sig att jag full-
komligt älskade den längre mattan. Även 
vid nästa byte var jag feg och valde 155 
igen. Tillräcklig för svenska förhållanden 
resonerade jag då. Men då polarnas 
163:or visade sig vara mer lättkörda för 
mig med medelmåttiga körkunskaper så 
började funderingarna. Om en 163 är 
lättare att köra än en 155, så borde ju 
en ännu längre matta bli ännu lättare att 
köra! Borde man inte satsa på längsta 
tänkbara alternativ?

2,5” eller 3” kammar
Idag är det kanadensiska Camoplast 
som tillverkar nästan alla skotermattor. 
Det finns en hel uppsjö mönster, bara för 
segmentet lössnö. Men vill man ha det 

absolut längsta tänkbara så är det bara 
Challenger-mattorna som gäller. 

Dessa finns upp till 174” längd, och 
det var givetvis en sådan jag skulle ha. 
Då jag letade information om bygget på 
nätet så hittade jag några amerikanska 
forum där folk förlängt till 174”. Där på-
stods att 3” kammar krävde omfattande 
ombyggnad, med flyttad drivaxel, för att 
få plats. Jag var inte det minsta sugen 
på att bygga om QuickDrive systemet, 
så jag nöjde mig med en 15x174x2,5 
matta. Denna fanns bara med det gamla 
Extreme mönstret, och inte de nya X3-
kammarna. Såhär i efterhand har jag 
förstått att med mycket vilja, ännu mer 
styrka och lite vaselin så får 3” kam-
marna plats även i en standard ProRMK. 

Hade jag vetat det hade jag satsat på 
denna lösning. 

Längre chassie
Resten av prylarna var ganska lätta att 
välja. 174”-mattorna har 3” delning, 
så drivhjulen behöver bytas. Avid har 
fina 7-kuggarshjul till de flesta drivax-
lar. Dessa ger även en liten nedväxling 
som kan behövas för att orka driva den 
längre mattan. Neddrevning i remtrans-
missionen är ju inte helt enkel. IceAge 
gör skenor till 174” i superkvalitet, och 
man kan välja både raka och uppböjda 
skenor. Jag valde helt raka eftersom jag 
verkligen ville prioritera lössnöegenska-
perna med bygget. Sist men inte minst 
behövdes en tunnelförlängning. Jag hit-

tade ett amerikanskt företag vid namn 
VanAmburg som hade mängder av olika 
förlängningar. Jag satsade på en som 
också styvade upp tunneln ända fram 
till fotstegen. Då fick man en kraftig lyft-
båge på köpet som ersätter de fåniga 
kolfiberrören som sitter standard. Dessa 
har jag för övrigt knäckt tre stycken av 
på två år. 

Beställa och montera
Jag valde att köpa alla delarna från 
USA, helt enkelt för att jag inte hittade 
svenska leverantörer. Jag skulle dess-
utom ta hem lite bildelar, så jag kunde 
fylla en pall och dela fraktkostnaden på 
fler prylar.  Monteringen var enkel, alla 
delar hade grym passform, men man 

Jag kuggade på monteringsprovet 
vilket i praktiken gjorde att det blev 
lite krångligare. Som tur är finns det 
hjälpsamma människor i skoterbran-
schen. Ni är bäst. 

Framvagnen kom olackad vilket ledde till att jag bad mina fina vänner att köpa med 
lite sprayfärg. Vitt eller rött skulle passa till skotern. Det blev lite mitt i mellan. Tack. 

Man byter egentligen bara skenorna. 
Resten av boggin behålls standard. 
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Jag kan egentligen inte hitta 
några nackdelar med min 174. Det 
är klart att den kommer i origi-
nalutförande från Polaris snart. 

Det där med fraktandet av min 174 blev helt plötsligt ett problem. Men problem är 
till för att lösas. Resultatet blev ju också ganska diskret tycker jag. 

Det är inte helt fel att ha en 174 i garaget då den minst sagt ser lång ut. Helt klart en 
skoter som det där andra könet gillar. 

bör se till att ha en bra popnittång till 
förlängningen och en hydraulpress till 
drivhjulen. Skenorna byter man bara ut, 
resten av boggin är helt original. När allt 
var hopskruvat upptäckte jag att mattan 
inte gick runt. Det visade sig vara de nya 
extrovert-drivhjulen som tog i boggis-
kenorna. Jag hade missat att skenorna 
måste kapas då man byter drivhjul. Lite 
underligt att 174-skenorna inte redan 
från början görs kortare då dessa driv-
hjul är de enda som kan användas till 
174-matta.

Bra service som vanligt
Nu blev det kris. Jag hade givetvis på-
börjat arbetet alldeles för sent, dagen 
innan första skoterresan. Nu var jag 
tvungen att kapa skenor vilket i sin tur 
krävde montering av en anti-stab-axel för 
att skenorna inte ska penetrera mattan. 
Någon sådan axel hade jag inte. Dessut-
om upptäckte jag en spricka i drivaxeln. 
Jag fick lasta en ofärdig skoter och åka 
mot fjällen. Polaris gick med på att byta 
drivaxeln på garanti trots att man inte 
kunde avgöra vad som orsakat skadan. 
Jag passerade Auto-Blå i Lycksele och 
fick använda deras press för att montera 
drivhjulen på den nya axeln. Från bilen 
ringde jag Vilhelmina Motorcenter som 
hade anti-stab-axel hemma och lovade 
leverera den till hotellet i Saxnäs. Strax 
efter midnatt hamnade jag hos MiMek i 
Saxnäs som generöst lånade ut sin verk-
stad så att jag kunde montera ihop det 
hela, och morgonen efter var jag äntli-
gen startklar med en riktig långbandare. 
Återigen slås man av hur otroligt hjälp-
samma folk i skoterbranschen är. Utan 
denna grymma service skulle många 
underbara helger gå om intet. Stort tack 
till er som hjälpte till och till alla er som 
kommer hjälpa till i framtiden!

Resultatet
När man bygger om saker finns alltid 
en risk att resultatet inte fungerar rik-
tigt som man tänkt sig. Men min 174” 
ProRMK blev oerhört lyckad. Boggin 
fungerar precis som den ska. Man kom-
mer upp på snön fantastiskt, och fjäd-
ringen fungerar lika bra som original. 
Den riktigt stora fördelen är, precis som 
önskat, den ökade framkomligheten. 
Det är nästan overkligt hur bra man tar 
sig fram jämfört med en ”kort” 155:a. 
Även jämfört med 163” så kan man köra 
saktare och där de fastnat kommer man 
loss utan problem. Hur mycket som be-
ror på den extra längden och hur mycket 
som beror på Challengermönstret vet 
jag inte, men Polaris originalmönster 
är absolut inte dåligt. Jag vet flera duk-

Det där med sömn är överskattat och 
vem har sagt att det är fel att skruva på 
natten och köra på dagen?

Hos AutoBlå fick jag låna en hydraul-
press för att pressa på de nya drivhju-
len på den nya drivaxeln. Kanon. Tack 
för det. 
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Man kommer helt klart högre och län-
gre med en 174. Man kan också pruta 
av på farten emellanåt och fortfarande 
komma iväg utan att köra fast. 

Som synes är en 174 ganska mycket 
längre är en kort 163:a. 

tiga åkare som föredrar originalmattan 
i många snöförhållanden. Längden gör 
förstås ekipaget lite mer trögsvängt. Det 
märks framförallt vid vändningar i ned-
försbackar där det krävs kraft att få runt 
maskinen. 

Finjustering av konceptet
För att minska bångstyrigheten be-
stämde jag mig för att köpa en smalare 
framvagn. Återigen fick jag fin service 
från Vilhelmina Motorcenter som helt 
enkelt levererade framvagnen då jag 
landade med sena fredagsflyget på väg 
mot Jorm. Med 36” Z-Broz framvagn 
blev skråkörningen ännu smidigare, och 
brottningsmatchen i utförsbackar betyd-
ligt enklare. Det blev nattmek igen för 
att montera. Framvagnen var olackad, 
så jag bad mina polare köpa färg på 
vägen. Rött eller vitt var önskemål, då 
det passade resten av färgsättningen 
på skotern. Mina fina vänner valde något 
mittemellan. Då jag ändå var i skruvarta-
gen passade jag på att ändra lite i varia-
torerna. Jag hade märkt att varvtalet blev 
lite lågt i djup snö, och bad Vilhelmina 
Motorcenter plocka ihop ett kit. Det blev 
nya vikter, ny helix och nya fjädrar i både 
primär och sekundär, och det funkade 
alldeles utmärkt. Något aggressivare 
tillslag och perfekt maxvarvtal i djupsnö, 
även på höjd.

Kostnad
I tabellen ser ni vad jag betalade för 
de olika delarna. Jag har använt aktuell 
dollarkurs på 8,30 svenska kronor. Jag 
valde att skicka alla delar till Los Ange-
les där de packades i en pall, och sedan 
skickades gemensamt till Sverige. Där-
för betalade jag frakt både inom USA 
och till Sverige, men jag tror ändå det 
är billigaste lösningen då man skickar 
många delar. Dessutom kunde trans-
portföretaget ordna alla tullhandlingar 
och jag hämtade bara upp delarna i Fri-
hamnen. 

Sammanfattning
Vilken maskin det blev! Det hela funkar 
bättre än jag vågat hoppas. En kombina-
tion av både extrem framkomlighet och 
Polaris unika smidighet. Riktigt duktiga 
åkare klarar sig med kortare matta och 
vinner då lite smidighet, men för mig är 
den extra längden ovärderlig i många 
situationer. 

Det ska bli riktigt kul att testa mot 
Ski-Doo’s originalbyggda 174-tummare. 
Den har en viss fördel med 3” kammar, 
men frågan är om den är lika lättkörd. 
Vinterns turer får utvisa. Ha dä!

Artikel     Pris
174” Challenger Extreme matta 
Drivhjul 3” Avid   
174” IceAge skenor   
Tunnelförlängning vanAmburg 
Amerikansk frakt   
Internationell frakt   
Tull   
Moms   
Bankavgifter (internationell betalning) 
Anti-stab axel SLP   
Summa förlängning   
36” Z-broz framvagn   
Variatorkit VMC special   
Summa nödvändiga förbättringar 
Total summa   

7927
2158
3113
1868
1087
2490
1864
5126
150

1495
27277
5995
2795
8790

36067
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En dag 1985 så tittade plötsligt 
Rickard Örjan Ekberg ut och be-
stämde sig för att det var dags 

att göra Lima osäkert. Just detta har se-
dan Rickard Örjan Ekberg pysslat med 
till dags datum. Faktum är att han gjort 
ett bra jobb då det gäller att få Lima-
borna att känna sig osäkra på vad som 
komma skall under just kommande dag. 
Den minst sagt vildvuxna lilla rörmoka-
ren som dagligen kämpar med ett prata 
svenska på ett sådant sätt att personer 
utanför Lima förstår vad han säger har 
alltid någonting på gång. Är det inte 
hans 550 hästars pickup som ska ha en 
ny växellåda så är det motorn i hans -70 
Charger som spottat ut topplockspack-
ningarna. Just idag är det hans 2015 års 
M8000 som fått ta del av Rickards otå-
lighet då den nu fått lite hjälp på traven 
vad det gäller att leverera i snön. 

Thats it!
Alla masstillverkade fordon kan förbätt-
ras med diverse eftermarknadsprylar 
som oftast också minskar fordonets 
allroundegenskaper. Just detta är ing-
enting som Rickard tänkt två gånger 
på. Hans M8000 ska fungera i snön. 
Thats it. Den ska inte fungera på leden 
och den får gärna vara otrevlig på alla 
andra ställen utom just den djupa snön. 
Sticksågen sattes ganska omgående i 
denna maskin eftersom original fotbrä-
dor sågades bort och ersattes med ett 
par trevligare och vassare Arctic Cat 
Original tillbehörs Pro Climb med mera 
genomsläpp. En 34 tums framvagn från 
Evil Engineering och en komplett Billet 
X hjulsats har beställts men inte monte-
rats än. 

Tumgängor
Att på något sätt modifiera en tvåtakts-
motor så att den märkbart blir starkare 

Utvecklingen går mot 
allt lättare och starkare 
maskiner. Ibland går 
det för långsamt och 
vissa gånger kan det 
behövas lite hjälp på 
vägen. 
Av: Bjarne F
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Själva hjärtat i detta bygge är utan tve-
kan tvåtaktskompressorsatsen som verk-
ligen gör att denna maskin sticker ut. 

Vissa saker kan man inte förklara. Att Rickard propsar på att alltid ha med sig en 
motorsåg är en av dessa saker. 

Då denna sats inte riktigt var klar utan 
får ses som fortfarande i prototypsta-
diet så tog det cirka 40 timmar att mon-
tera den. 

Det är trångt och det gäller att montera allting i rätt ordning. Lättare sagt än gjort. 

Då motor ska överleva på vanlig grön 
V-power soppa så har kompressionen 
sänkts med hjälp av ett medföljande 
topplock.  

Naturligtvis är inte Rickard en sån person som räds att sätta sågen i sin nya 
maskin. Det var snabbt gjort att såga bort originalfotstegen och ersätta dessa med 
ett par diton från Arctic Cat.

En bakre lyftbåge från Arctics origi-
nalsortiment är suverän och bra att 
ha när man kört fast lite extra djupt. 

Det börjar likna något. 
Idag har Rickard kört cir-
ka 5 mil utan några större 
problem. Maskinen är 
extremt alert och ger up-
pskattningsvis 200 hk. 
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är ganska svårt. Ska en modern tvåtak-
tare få kännbart fler hästkrafter så lär 
man ta i från tårna. Turbo är alltid trev-
ligt, men varför göra som alla andra? 
Bara en snabb titt på Rickard och du 
förstår att han sällan följer med ström-
men. Rickard hade hört talas om att det 
visst skulle finnas tvåtaktskompressor-
satser att inhandla från Speedwerx och 
eftersom det bor en raggare i Rickard 
så gillade han idén och framförallt ordet 
kompressor. Vid en närmare koll så vi-
sade det sig att det var lättare sagt än 
gjort vad det gäller att lägga vantarna 
på en kompressor-sats. Några samtal 

och mail senare så fick i alla fall Rickard 
löftet om att få köpa en demosats som 
skulle vara komplett. I vanlig ordning när 
man har med amerikaner att göra så är 
sanningen sällan överensstämmande 
med verkligheten. Den kompletta satsen 
visade sig vara okomplett då en del dis-
tanser och bultar saknades. Procharger-
kompressorn har tumgängor medan allt 
som rör skotern har millimetergängor. 
Detta vet Rickard eftersom han fick er-
sätta de saknade bultarna. De saknade 
distanserna måttades och svarvades 
vilket gjorde hela monteringsprocessen 
lång. Ritningen som medföljde påminde 

mer om en 400 år gammal skattkarta än 
just en ritning. Den var alltså inte mycket 
till hjälp. 

När väl kompressorsatsen inklusive 
den extrabeställda intercoolern satt på 
plats så verkade allting fungera. 

Specialiserad
Idag har Rickard en maskin som minst 
sagt är specialiserad på det han älskar 
mest. Det vill säga att ta sig fram ge-
nom skogsterrängen i Sälen på ställen 
där ingen trodde det var möjligt att ta 
sig fram och upp. Hans Arctic klarar 
detta och lite till utan att hittils vare sig 

ha protesterat eller krånglat. Rickard 
har som genom ett trollslag och hund-
ratusen spänn förvandlat denna extrema 
lössnöracer till en ännu mer extrem lös-
snöracer utan en tanke på touring el-
ler mysturer. Precis som det ska vara. 
Skulle det nu visa sig att du på något 
sätt skulle springa på en liten långhårig, 
overallbärande, glad varelse i Sälenfjäl-
len som pratar en okänt språk, så är ris-
ken stor att det är en form av vätte eller 
troll. Men var på din vakt, det kan också 
vara Rickard Örjan Ekberg.

Visst hittar vi lite bra bling från 
Billet-X här och var. Funktion 
och fränhet kombinerat.

Vid fototillfället satt det en original 38 
tums-framvagn monterad. 

Rickard har inte jagat kilon utan snarare lagt på lite för att vara helt säker på att 
hans bygge ska hålla. Här, en boggiförstärkning från Arctics originalsortiment. 

En intercooler är alltid att föredra när man ska tvinga i en motor luft. Kall luft tar 
mindre plats är varm vilket i sin tur gör att mer luft och bränsleblandning får plats 
vid varje kolvslag vilket gör att det smäller mer. 

Ett dekalkit från Spindrift.se är 
naturligtvis monterat. 

Det sägs att småfolk och vättar 
gillar att tuta i speciella tutor vid 
högtider och andra glada tillfäl-
len. Därför har Rickard mon-
terat en ”körafast-tuta” som 
används såväl till vardag som 
till fest.
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Efter en dag och ca 50 kilometer 
i djupsnön kan jag konstatera att 
m8000 är en trevlig men ganska 

hetsig bekantskap. I de givna förutsätt-
ningarna med cirka 50 centimeter nysnö 
hade den givetvis inga som helst pro-
blem att ta sig fram. 162” är melodin om 
man vill klättra och åka brant. Motorn är 
som förr hos Arctic Cat råbarkad, lite 
orolig tomgång och skakig men med 
ett grymt klipp. Skulle inte vilja kalla den 
ociviliserad men den är klart raceigare 
i karaktären än både Polaris och BRP 
800 motorerna. 

Bergsklättrare
Den typen av åkning som vi håller på 
med mest är skogsåkning och klättring. 
Det här är en lössnömaskin, men det för-
sta jag reagerar på är skidorna. I låg fart 

när man ska snurra runt träd eller vända 
uppåt när man kört ner från en brant, 
vill de smala originalskidorna skära ner 
i snön. När framvagnen skurit ned och 
man inte har fart med sig eller har möj-
lighet att gasa sig ur situationen hjälper 
inte den längsta mattan i världen för att 
ta sig loss. Vid flertalet tillfällen svär jag 
över skidorna och tänker att de är det 
första jag ska byta ut när jag får möjlig-
het. Ett par aningen bredare skidor som 
Ski-Doo’s Blade hade passat den här 
typen av skoter mycket bättre enligt mig. 
Lösningen kommer att bli en uppsätt-
ning C&A Pro BX på inrådan av Lima-
Tarzan som kör dem på sina m8000. 

Bredden
Det andra jag reagerar på är bred-
den på framvagnen. På alla nätforum 

och även på skoter-grupper på Face-
book läser man om att alla letar efter 
en smalare framvagn. Original 38-39” 
(38”=965mm) känns onödigt brett. Jag 
kan utan att provköra instämma i kören 
att en smalare framvagn hade passat 
bra. Eftersom skotern redan är fulllång 
och inte särskilt bra på något annat än 
att köra lössnö så ser jag absolut ingen 
anledning att gå på en halvmesyr med 
en semi-smal framvagn. Jag får prova 
en Lynx Boondocker 3900 vid samma 
åktillfälle som original är 900 mm bred, 
dvs ungefär 35,43” och den är avsevärt 
mycket smidigare i skogen. På en ren-
odlad lössnömaskin är min åsikt att 35-
36” hade passat bättre och det kommer 
att bli nästa steg, att byta framvagn, efter 
att skidorna är utbytta. Då avsaknaden 
av eftermarknadsdelar gör sig påmind 

verkar det bästa alternativet vara att 
kapa standard a-armarna eller att göra 
nya vilket är lite trist. Vem vet, CAD-
programmet går varmt i PC:n så snart 
sprutar det kanske ut några nya armar.

Sist men inte minst, Arctic Cat, byt ut 
er snow-flap! Vad är vitsen att ha någon 
som står rätt ut, förutom när man ska 
göra barn?

Arctic Cat är utan tvekan den elakaste maskinen på marknaden!
Av Johan Kihllekill
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Veckorna innan årets Arctic Cat 
Cup skulle köras var det kris och 
brist på snö i Östersund. Det här 

är inte första gången man fått vänta in 
i det sista, innan man sett vad vädret 
erbjudit för förutsättningar att kunna 
arrangera. Men tack vare ett ymnigt 
snöfall på lördag och söndag helgen 
innan tävlingen, kunde man snabbt ta ett 
positivt beslut om att köra årets tävling. 
Efter det positiva beskedet kunde man 
sen börja planera för snötransporterna 
till Gräfsåsen, som behövdes för att få 
till en konkurrenskraftig bana. Tävlings-
ledaren Johan Olofsson har sagt att det 
behövdes 400 lastbilslass med snö för 
att det skulle bli en bra bana. Även i fjol 
kom snön väldigt sent till Östersund och 
arrangörerna av Arctic Cat Cup ändra-

Den 17-18 januari körde man skotercrosstävling 
på Gräfsåsen skoterstadion i Östersund, den 
43:e upplagan i ordningen.
Text & Foto: Martin Urverk

de därför upplägget till i år, man tog be-
slutet att flytta fram tävlingen en vecka. 

Varken vatten eller ström
Det bästa hade varit om det hade gått att 
spruta snö på Gräfsåsen, men de möj-
ligheterna finns inte när varken vatten 
eller ström finns för att köra snökanoner 
där. Finns inte snön kan man inte hel-
ler erbjuda ungdomar och tävlingsförare 
träningsmöjligheter tidigt på säsongen. 
Inför framtiden måste man nog ta tag i 
de här problemen, kanske måste man 
flytta någon annanstans där man har 
tillgång till det man behöver. Hade man 
nu inte kunnat köra tävlingen det datum 
man satt, hade man skjutit på tävlingen 
till ett senare tillfälle. Och det är inte bara 
Arctic Cat Cup som har haft det svårt 

senaste vintrarna, vädret har verkligen 
ställt till det för många arrangörer som 
har fått ställa in. Hittills har arrangören 
av Arctic Cat Cup haft tur och är man 
den största och äldsta skotertävlingen 
i Europa, så vill man inte gärna lämna 
ifrån sig den stora öppningstävlingen för 
säsongen till någon annan. Men som tur 
var kom snön i år också och man hop-
pades att anmälningarna skulle få sig en 
skjuts så man skulle komma över 200 
deltagare, man hamnade på 171 star-
tande.

Freestyle show
Det var perfekta förhållanden för sko-
tercross under de två tävlingsdagarna 
och man hade fått till en bra och ut-
slagsgivande bana. Vädret kunde man 
inte heller klaga på, med ett par minus-
grader och sol större delen av helgen. 
Arrangören Östersunds SSK hade gjort 
ett kanonjobb som vanligt, man räknade 
med att över 3 000 personer såg täv-

lingarna på plats. Som vanligt hade man 
ett marknadsområde med utställare, 
VIP-tält, grillar och servering. I år hade 
restaurangen också utökats med ett vär-
metält och en tältkåta för aktiviteter för 
barn. På grund av pressat tidschema så 
kördes endast knatteracet som uppvis-
ning på söndagen. En nyhet i årets ar-
rangemang var också en freestyle show 
som kördes vid marknadsplatsen under 
pausen under lördag och söndag. Ingen 
mindre än Tobias Hellström var på plats 
och stod för en uppskattad uppvisning. 
En helt ny grej för Arctic Cat Cup som 
helt säkert lockade flera i publiken.

Pro Open favoriter
Årets stora affischnamn i Pro Open klas-
sen var Petter Nårsa, som gjorde come-
back på Gräfsåsen efter proffskörning i 
USA. Han tog hem säsongspremiären i 
Bruksvallarna efter att ha vunnit samtliga 
heat och finalen, och fick räknas som en 
av storfavoriterna till segern efter att ha 

28 5-14/15

28-31.indd   28 2015-02-06   14:58



Tobias Larsen tog andraplatsen i ung-
dom 14-16.

Johan Eriksson har varit med och kört 
Arctic Cat Cup i imponerande 21 år, här 
har han precis vunnit sin semifinal i Pro 
Stock klassen.

Emilia Dahlgren fick nöja sig med en 
andraplats i damklassen.

I Pro Open finalen kom Petter Nårsa iväg klockrent, smet på insidan av hela start-
fältet och höll sen kontrollerat ledningen ända in i mål.

Tobias Hellström körde freestyleshow 
i pauserna.

Ungdomar 12-14 uppradade för att 
köra final.

Viktor Hertén och Sebastian Asp fajtas om positionerna i en av Pro 
Open semifinalerna.

En riktigt gammal Arctic Cat fanns på 
plats.

Vintern hade äntligen anlänt till Öster-
sund och det var perfekta förhållanden 
för skotercross.
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tagit hem Arctic Cat Cup tre gånger på 
rad. Han har också bytt märke inför den 
här säsongen till Arctic Cat och kör för 
Mellanströms Arctic Cat Sweden. Har 
läst ett uttalande om att Nårsa är sugen 
att åka tillbaka till USA och tävla efter 
den här säsongen. Så det ska bli intres-
sant att se om planen är att köra hemma 
i Sverige den här vintern för att köra in 
sig på Arctic Cat, och sen återvända 
och fortsätta som proffs på andra sidan 
Atlanten för just det skotermärket. Fler-
faldiga världsmästaren Emil Öhman var 
också självklart på plats, extra laddad 
efter skadan han ådrog sig i början av 
förra säsongen som gjorde att han inte 
kunde tävla som han ville. Trots det blev 
det ett VM silver efter Adam Renheim i 
Skellefteå 2014.

Kval och semifinal
Kvalet på lördagen bjöd inte på några 
överraskningar i Pro Open klassen, 
förhandsfavoriterna Nårsa och Öhman 
vann båda sina kvalheat. I Pro Stock 

stämde det bäst för Emil Sundvisson 
och Alexander Berglund som tog 50 
poäng var. Elina Öhman i damklassen 
tog också full pott. En del krascher och 
skador inträffade under dagen så man 
får hoppas att det inte blev nått allvar-
ligt. I Pro Open semifinalen på sönda-
gen hade Emil Öhman otur och landade 
väldigt hårt så att höger dämpare gick 
sönder redan på första varvet. Han lyck-
ades ändå ta sig i mål på en tredjeplats 
med en väldigt trasig maskin. Skotern 
lagades men Emil stukade handleden så 
illa att han inte kunde köra finalen eller 
Cat Attack. Enligt speakern var det här 
sista Arctic Cat Cup starten för Emil, så 
det verkar som han kommer trappa ner 
skotercrossen efter den här säsongen.

Cat Attack
Under söndagen kördes inte bara fina-
ler, åtta förare hade valts ut för att göra 
upp i en head-to-head duell i pausen 
kallad Cat Attack. Inga konstigheter, sju 
heat och en vinnare. Förarna blev efter 

några skador Marcus Ogemar-Hellgren, 
Kristoffer Holm, Filip Eriksson, Viktor 
Hertén, Adam Öhman, Nisse Kjellström, 
Petter Nårsa och Oskar Norum. Efter att 
ha kört igenom första omgången ställ-
des Kristoffer Holm mot Filip Eriksson, 
det var jämnt över första hoppet men 
Filip fick bättre spår in i andra sväng och 
gick vidare. Petter Nårsa ställdes mot 
Nisse Kjellström, Nårsa tog hem vinsten 
efter att ha kommit iväg lite bättre och 
höll undan. Nårsa märkte sen att skotern 
inte gick som den skulle och fick avstå 
finalen. Finalen kördes då mellan Filip 
Eriksson och Nisse Kjellström, Filip fick 
en bättre utgång ur första sväng och fick 
ett försprång över första hoppet och 
blev 10 000 kronor rikare.

Finaler
I ungdomsklassen 12-14 tog Emil Hägg 
hem förstaplatsen i finalen efter stabil 
körning i finalen. Tvåa blev Ingebrigt 
Hoelsæter och trea Jesper Bergström.

I ungdom 14-16 blev det en uppvis-

ning av Emil Harr som vann med över 12 
sekunder till tvåan Tobias Larsen. Emil 
körde stabilt hela helgen och vann innan 
finalen båda sina kvalheat och semifina-
len. Edvard Moland tog tredjeplatsen.

Elina Öhman segrade överlägset i 
damklassen, i semifinalen tjuvstartade 
hon och fick starta sist men jobbade 
sig snabbt genom startfältet till vinst. 
I finalen var hon mer än 41 sekunder 
före tvåan Emilia Dahlgren i mål. I för-
sta kurvan blev det stopp bakom Elina 
när flera förare körde ihop, det var inte 
riktigt vad finalen behövde för att den 
skulle bli spännande. Men Elina gjorde 
vad hon skulle och var nöjd med banan 
och sin körning efteråt. Trea blev Malene 
Andersen.

Stock och Open
Pro Stock är den absolut största klassen 
sett till antalet tävlande med hela 82 star-
tande. I finalen tog Alexander Berglund 
starten och höll den ett tag innan Martin 
Moland tog sig förbi och höll undan till 

En nöjd Petter Nårsa efter sin fjärde 
vinst, han är nu en av två som vunnit 
Arctic Cat Cup på en Arctic Cat.

Marcus Ogemar-Hellgren körde in på en fin andraplats i Pro Open 
efter att ha jagat Petter Nårsa hela finalen.

I damklassen kunde ingen rå på Elina 
Öhman, i finalen var hon mer än 41 
sekunder före tvåan i mål.

Filip Eriksson hade en bra tävlingshelg med en tredjeplats i Pro Open och vinst i 
Cat Attack.

Johan Eriksson imponerade stort hela helgen och visade att han fortfarande har 
det som krävs. I Pro Stock finalen räckte det till en andraplats.
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Pro Stock
1	 751	 Martin	Moland
2	 99	 Johan	Eriksson
3	 114	 Alexander	Berglund
4	 198	 Marius	Nord
5	 129	 Jens	Nordström
6	 23	 Robin	Jonsson
7	 29	 Balder	Nääs
8	 550	 Eetu	Karjalainen
9	 551	 Fredrik	Kirkhus
10	 119	 Emil	Sundvisson

Damer
1	 1	 Elina	Öhman
2	 79	 Emilia	Dahlgren
3	 93	 Malene	Andersen
4	 821	 Fanny	Vikström
5	 311	 Ronja	Renheim

Ungdom 14-16
1	 30	 Emil	Harr
2	 66	 Tobias	Larsen
3	 76	 Edvard	Moland
4	 46	 Gustav	Salomonsson
5	 43	 Ludwig	Gustafsson

Ungdom 12-14
1	 666	 Emil	Hägg
2	 252	 Ingebrigt	Hoelsæter
3	 888	 Jesper	Bergström
4	 7	 Joel	Nordholm
5	 199	 Oliver	Lidström

Cat Attack
1	 9	 Filip	Eriksson
2	 27	 Nisse	Kjellström

vinst. Johan Eriksson imponerade stort 
hela helgen och visade att han fortfa-
rande har det som krävs. Efter att ha 
stått i Arctic Cat Cups startfält i 21 år 
har han massor av erfarenhet, och det 
visade han i finalen där det blev en fin 
andraplats. Alexander Berglund fick nöja 
sig med en tredjeplats.

I Pro Open kom Petter Nårsa ut som 
trea i starten av semifinalen och fick 
jobba sig upp i fältet till vinst. Sen fick 
han välja startspår först i finalen och tog 
ett spår på insidan där han kom iväg 
klockrent, smet på insidan av hela start-
fältet och höll sen kontrollerat ledningen 
ända in i mål. Det här blev Nårsas fjärde 
vinst och är en av två som vunnit Arctic 
Cat Cup på en Arctic Cat. En super-
glad Marcus Ogemar-Hellgren körde 
in på en fin andraplats efter att ha jagat 
Nårsa hela finalen. När de två började 
varva åkare i slutet av finalen så kände 
Marcus att han inte kunde förbättra sin 
placering, utan valde att bevaka sin an-
draplats där luckan upp till Nårsa bara 

blev fyra sekunder in i mål. Det gick inte 
att ta miste på glädjen Marcus visade ef-
teråt. På tredjeplats kom Filip Eriksson, 
som också hade en bra tävlingshelg och 
vann Cat Attack.

Efter Arctic Cat Cup väntade SM för 
många åkare och de som hade chansen 
att köra VM är nog besvikna. Arrangö-
ren i Tuuri, Finland har fått ställa in, så 
det kommer inte köras något VM i sko-
tercross 2015. Så nu får vi hoppas att 
åkarna kommer extra taggade till Clash 
of Nations i Falun 27-28 mars.

Resultat Arctic Cat Cup
Pro Open
1	 271	 Petter	Nårsa
2	 68	 Marcus	Ogemar-Hellgren
3	 9	 Filip	Eriksson
4	 302	 Viktor	Hertén
5	 27	 Nisse	Kjellström
6	 60	 David	Reponen
7	 123	 Mathias	Johansson
8	 15	 Marcus	Dorsch
9	 681	 Albin	Lundqvist
10	 463	 Mikko	Osmo

Martin Moland körde rikligt bra i finalen 
i Pro Stock. Kom ut bra i starten, tog 
sig förbi Alexander Berglund och höll 
undan till vinst.

I ungdom 14-16 blev det en uppvisning av Emil Harr som vann med över 12 
sekunder till tvåan Tobias Larsen. Emil körde stabilt hela helgen och vann innan 
finalen båda sina kvalheat och semifinalen.

I Pro Open semifinalen på söndagen hade Emil Öhman otur och landade väldigt 
hårt så att höger dämpare gick sönder. Skotern lagades men Emil stukade han-
dleden så illa att han inte kunde köra finalen eller Cat Attack.

Knattarna hade det riktigt skoj när de 
körde uppvisningsrace.

Det blir en del mekande med skotrarna 
mellan heaten.

Man räknade med att över 3 000 per-
soner såg tävlingarna på plats i det 

sköna vintervädret.
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Gränsen, som det ofta kallas i 
folkmun, har flera egenheter 
som gör det extra viktigt att 

planera bra. Det ligger längst bort av 
allt, bergen är farliga, vädret är lömskt 
och det är begränsat med samhällsser-
vice. Därför har vi sammanställt denna 
information till dig. Vi börjar med det vik-
tigaste, själva skoterkörningen.

Terrängen
Från Riksgränsen kan man åka i tre vä-
derstreck. Platserna i området har ofta 
både samiska och svenska namn. Här 
använder vi de namn som finns på Fjäll-
kartan BD6 från Lantmäteriet. Om du 
skaffar den kartan är det enkelt att följa 
med i nedanstående beskrivningar.

Österut går det skoterled precis norr 

Allt du behöver veta inför din skoterresa till 
Riksgränsen. När du skall åka dit första gången 
behöver du förbereda dig rejält för att inte få 
otrevliga bekymmer i onödan.
Text och bild: Daniel Orevi

om E10 bort till Björkliden och vidare 
över Torne Träsk till Abisko. När man 
närmar sig Abisko måste man hålla ut 
från stranden för där går Abisko natio-
nalpark ut en sväng över sjön och runt 
en ö.

Norrut och åt nordöst har man ett stort 
område med lågland som här betyder ca 
500 m ö h. Här finns det möjlighet att 
åka även när det är lite dålig sikt. Mellan 
sjöarna Vassejavri och Njuorajavri finns 
mycket åkning. Om ni åker upp till Njuo-
rajavri finns det fina områden mellan sjön 
och norska gränsen västerut samt även 
norr om sjön. Här finns ett område som 
kallas Norgeplatån. Det är ett trevligt 
ställe med roliga backar upp mot norska 
gränsen. Slå in 383700E 7601800N så 
hittar du enkelt dit. Här finns inga träd 

eller buskar så det fungerar bara vid bra 
sikt. Det tar knappt 20 minuter att köra 
hit från Riksgränsens hotell och det är 
ett bra ställe att börja på när man kom-
mer hit första gången.

Höghöjdsåkning
Söderut åker man genom Katterjåkk 
och vidare upp på högre höjder. Oftast 
mellan 1000 och 1400 m ö h. För att 
åka här uppe krävs god sikt. Det finns 
mängder med stup och lavinfarliga stäl-
len som man måste hålla koll på, så när 
sikten är dålig eller vädret ostadigt väljer 
man något annat att göra helt enkelt.

Man kan även åka upp på höghöjds-
området via leden österut till Låktat-
jåkka och där ta leden upp på fjället till 
Låktatjåkkastugan. En våffla här rekom-
menderas och om nöden tränger på 
så är ett besök på bajsalåkta välkom-
met. Härifrån blir det alltid uppkört en 
led fram till Kårsavagge och glaciären 
Gorsajökeln. Här finns den legendariska 
Rubens Vägg där män skiljs från pojkar. 

Det är många som skrotat sina skotrar 
där och det är ett dåligt ställe för bärg-
ning. Branta leder uppför åt bägge håll 
när man skall åka vidare eller hemåt. Slå 
in 389500E 7585600N på gps:en om ni 
vill hitta till Rubens vägg.

Kebnekaise
Söderut från Katterjåkk går en krys-
sad led ner mot Unna Allakasstugorna 
och vidare. Mycket fin åkning om ni vill 
omväxla med ren ledkörning. Fortsätter 
man leden söderut kommer man till Keb-
nekaiseområdet.

Norge
Västerut åker du inte. Du kommer direkt 
in i Norge och de gillar inte skoteråkare 
där.

 
Förbudsområden
Det finns förstås några förbudsområ-
den och de skall absolut respekteras. 
Vi förstör för oss själva och alla andra 
skoteråkare med fulåkning i förbudsom-

Glaciären Gorsajökeln med Rubens vägg i 
skuggan längst bort, 389500E 7585600N
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råden. Flera av de populära åkplatserna 
ligger väldigt nära norska gränsen och 
den bör man passa sig för. Nationalpar-
kerna Abisko och Vadvetjåkka ligger i 
området. I fjol satt vi och fikade vid foten 
av Jokkevuolli när två norska fjällbeva-
kare från Fjelltjensten kom på skotrar 
rakt ur Vadvetjåkka nationalpark. De 
ställde några kontrollfrågor till oss och 
när det framgick att vi hade bättre koll 
på gränsen till Vadvetjåkka än de själva 
hade så åkte de vidare. Detta var långt 
inne i Sverige men de samarbetar med 
svenska myndigheter och hjälps åt att 
hålla ordning.

 
Snön
Regionen är ett av Sveriges lavinfarli-
gaste områden. Det är ett måste att ha 
lavinutrustning och kunskap att hantera 
den för att ge sig ut här. Varje gång jag 
varit här har jag sett många laviner som 
gått. Både gamla och nya. Många gång-
er har vi sett väldigt inbjudande bergs-

Janne Grönberg, en av Sveriges 
bästa friåkare, är ofta i Gränsen.

Låktatjåkkastugan på en 
typisk majdag.

RuffRiders är ofta och 
filmar här på våren.

väggar men avstått för att lavinrisken 
varit för hög.

Vädret
Vädret är oftast extremt. Fantastiskt fint 
eller riktigt dåligt. Det mesta av terräng-
en består av kalfjäll eller låg fjällbjörk 
och buskvegetation. Vid dålig sikt finns 
nästan ingen skog att försöka hitta skyd-
dad åkning i. När solen kommer fram är 
det istället sagolikt underbart att få vara 
i denna natur och på vårkanten är det 
förstås magiskt att åka ner till byn och 
käka vid 19-tiden och sedan åka ut igen 
och ha ytterligare ett par timmar med 
solsken kvar på dagen. Många förstklas-
siga foton har tagits i dessa ljusförhål-
landen.

Boende
Riksgränsens hotell har samlat sina al-
ternativ på riksgransen.se. Här kan du 
boka hotellrum, lägenheter, STF vand-
rarhem och Meteorologen Ski Lodge 
som är lite finare boende.
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Katterjåkk Turiststation bokas på 
katterjokk.se.

Katterjokk Apartments bokas på katter-
jokk.nu.

Björkliden ligger 29 km från Riksgrän-
sen och bokas på bjorkliden.com. De 
har många alternativ på boenden. Här 
bokas Låktatjåkko Fjällstation som är 
Sveriges högst belägna fjällstation på 
1228 m ö h.

Privata stugor för uthyrning finns också i 
området. Sök på nätet, t ex blocket.

 
Bensin
I Abisko finns pumpar med 95, 98 och 
diesel. Det är 37 km dit efter bilvägen 
så det är bra att ha med sig några ex-
tra dunkar. Någon gång har vi åkt sko-
ter dit men i april/maj brukar snön ha 
smält nere i Abisko så man inte kan åka 
skoter från isen på Torne Träsk upp till 
pumparna.

Skoteruthyrning
Fjällguiden nere vid campingen i Riks-
gränsen hyr ut skotrar och ordnar gui-
dade turer i området. Om det kniper kan 
man ibland, i mån av tillgång, även köpa 
bensin av dem. fjallguiden.se.

 

Mataffärer
Ica Riksgränsen, öppet alla dagar 9-20

Coop Konsum Katterjåkk, öppet månd-
lörd 10-18 och sönd 10-17

 
Systembolaget
Coop Konsum Katterjåkk är utlämnings-
ställe för Systembolaget.

 
Lunch
Lappis i skidbacken bredvid tågstation.

Ebbes kök ovanpå Konsum i Katterjokk.

Låktatjåkka-stugan serverar fika och 
specialitén Låktavåffla med t ex väster-
bottenost och hjortron.

 
Middag
På hotellet finns Restaurang Lapplandia 
och Meteorologen Ski Lodge. Grönan 
Bar serverar enklare rätter på sin bar-
meny.

Riksgränsen, hotellet, järnvägen och 
nere vid sjön finns skoteruthyrning och 
släpvagnsparkering.

Gorsachokka, vanligt fotomotiv, 
topparna är 1542 och 1554 m ö h.

Våffla i Låktatjåkkastugan.

Trevlig backe, 385000E 7584500N.

Norska Fjelltjensten samarbetar med 
svenska myndigheter och bevakar även 
i Sverige.
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Ebbes kök i Katterjokk har även kvälls-
öppet på helgerna efter 13/2.

Läkare
Läkarmottagning finns på hotellet.

Säsong
Mellan november och slutet på maj men 
det finns ofta snö att åka på ända in i juli.

Hotellet har öppet v. 8 t o m v. 21 och 
dessutom v. 25 över midsommar.

I december och januari är det väldigt 
korta dagar. Andra halvan av december 
går inte solen upp alls.

Solens upp-och nedgång

 
Resa hit
Bil eller tåg som stannar både i Katter-
jåkk och vid hotellet i Riksgränsen.

Flygplats finns i Kiruna eller Narvik. 
Flygbolag kan skilja på vilken flygplats 
man utgår ifrån. Både SAS och Norwe-
gian flyger till Kiruna.

Avstånd med bil till 
Riksgränsen

 

Summering
Nu har du all info du behöver. Gränsen 
är en fantastisk plats att vara på. Tyvärr 
kan det vara snöstorm, dimma och regn 
om du har otur men ofta visar den sina 
bästa sidor. Lössnö i massor under nov-
mars eller obegränsat solsken apr-jun i 
en av Sveriges vackraste och mest dra-
matiska platser. Till sist vill vi tacka Se-
bastian Roos på ICA Riksgränsen som 
hjälpt till med fakta till denna guide.

Uppställningsplats för släpvagnar 
finns nere vid sjön.

Ofta är det rejält uppkört men så kommer 3-4 dm över natten så 
kan du lägga dina egna spår igen.

Utsikten är hänförande. Här går leden från dalen upp till Låktatjåkkastugan.

Datum	 solens	uppgång	 solens	nedgång

15/12 mörker mörker
15/1 10:06 13:29
15/2 7:56 15:48
15/3 5:58 17:36
15/4 4:48 20:28
15/5 02:25 22:44
15/6 midnattssol midnattssol

Stockholm 137 mil
Göteborg 175 mil
Östersund 95 mil
Umeå  73 mil
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LYNX 2015 
ATV / MOPED / MC / SKOTER / VERKSTAD 

Premiär för Lynx 
Kommer in i butiken under oktober



ODENSKOGSVÄGEN 35 ÖSTERSUND : 063-57 00 20 : WWW.MOTORHUSET.COM : INFO@MOTORHUSET.COM

WWW.MOTORHUSET.COM

WEBSHOP
snabbt, smidigt 
och när du vill!

--------
Vårt populära 

utbytessystem avutbytessystem av
cylindrar och

vevaxlar.
För mer information

se vår hemsida.

UTBYTESCYLINDRAR - UTBYTESVEVAXLAR - PACKNINGAR - KOLVAR
Polaris - Arctic cat - Lynx - Ski doo - Yamaha

TILL NÄSTAN ALLA MODELLER I LAGER

UTVYTESCYLINDRAR
från 2995:-

WISECO KOLVAR
från 1100:-

UTBYTESVEVAXEL
från 5200:-

V-FORCE 3
från 2995:-

PACKNINGSSATSER
från 695:-



Att i trettio graders 
kyla krypa runt 
släpvagnen för att få 
lyset att fungera är inte 
det roligaste. Förekom 
krånglet genom att 
gardera dig i tid!
Av: Björn

Det där med att köpa rätt slags 
släpvagn för sin hobby kan man 
säkert tvista om till dödagar. 

Personligen vet jag att det är extremt 
drygt att använda en vagn som inte är 
anpassad för ändamålet. 

Vi kör snöskotrar och fyrhjulingar kors 
och tvärs genom landet och ofta så las-
tar och lossar vi helt själva utan möjlighet 
till vare sig lyft- eller draghjälp. Detta har 
gjort att vi alltid försöker göra det så lätt 
för oss som det bara går. 

Enligt mig så är en vagn med kåpa 
att föredra eftersom vägsalt och grus-
sprut sliter extremt mycket på fordonet 
som står på släpvagnen. Vissa gånger är 
det till en nackdel att ha kåpa, men ska 
du ha vagnen till att frakta fordon är det 
bara fördelar. Vi kan diskutera i evigheter 
hur man bäst utrustar en vagn, men ef-
tersom vi inte har tid med det så berättar 
istället jag hur jag gjort. 

Belysning. 
All slags belysning på din vagn ska vara 
av LED-typ. All. Gärna av lite dyrare 
gummerad och sluten typ som håller 
länge och som kasseras och byts ut när 
den inte fungerar längre. Jag rekommen-
derar alltså inte att stoppa i en led/diod 
lampa i en vanlig gammal hederlig lamp-
hållare. Du ska alltså byta hela enheten. 
För är det någonting som krånglar på 
en vagn så är det just det elektriska av 
någon anledning, framför allt om du har 
lånat ut den. 

Det slår aldrig fel. Men går du en gång 
för alla igenom din vagn och kasserar 
alla gamla lysen och byter ut allt mot 
lLED så kommer du få ett lugnare liv. 
Samma gäller för själva kopplingen mel-
lan vagn och bil. Vissa vagnar har själva 
kontakten monterad direkt på sladden. 
Personligen tycker jag att det ska sitta 
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Då vi är extremt alergiska mot trasiga släpvagnskontakter så gillar vi lösa sådana 
eftersom de har en tendens att vilja glappa och sluta leda ström. Detta har vi löst 
genom att montera samma slags kontakt på vagnen som på bilen och däremellan 
ha en lös spiralsladd. En sladd du kan kasta när den går sönder och ersätta med 
en ny som du har i reserv i bilen. Denna sladd kan du också gömma när någon ska 
låna vagnen. ”Sorry, den är sönder, sladden har pajat”. 

Det där med att skydda släpvagnsbotten kan kännas dyrt. Ända till du åker på att köpa en ny såkallad släpvagnsplyfa. Dessa 
kostar skjortan och lite till. Då är det billigare att stoppa på en sats Superglide som dels skyddar botten, men också gör att du 
helt plötsligt kan köra på skotern utan något krångel. Vi monterade dessa enligt instruktionerna och kapade även till ett par 
småbitar som vi skruvade på lämmen. Släpvagnslämmen alltså. Annars hade det gjort ont. 
Vi stoppade också dit några småbitar i mitten så att mattan hade något att fästa i också. 
Vi såg till att skruva dit dessa Superglides så att vi både kan köra breda samt smala maskiner. Har du en öppen vagn utan sidor 
så ser ju dessa Superglides också till att maskinen är betydligt mer säkrad i sidled då styrstålen har bra grepp nere i plasten.  
Enkel och snabb montering gör att vi framledes slipper slita och släpa skotern på plats. Desutom är det grymt enkelt att backa 
ut den själv också. Mer information om dessa plastbitar på www.superclamp.se.

En släpvagn lever ett extremt hårt liv 
och kräver underhåll. Underhåll den 
före och efter säsongen, det är trev-
ligare. 

Lösa kontaktdon med tätningar finns på Biltema för en överkomlig slant. Dessa kontaktdon ersätter alla slags hemmagjorda 
skarvningar som aldrig fungerar i längden. Vi valde att stoppa på dessa på alla LED-lampor så att du snabbt och enkelt kan 
byta ut den trasiga enheten mot en ny som du i förväg gjort i ordning utifall att. Det enda du behöver göra är att lossa två mut-
trar för att skruva bort hela LED-enheten för att snabbt skruva dit en ny och klicka i den i kontakten igen. Kontaktdonen är lätta 
att montera men kräver lite tålamod.  

Superglidesen skruvas fast med en 
något udda fyrkantig bits. Skruven 
monteras med en distans som gör att 
glidesen kan röra sig lite i längdsled 
så att plasten inte bular sig när det blir 
varmt ute. Alla glides monteras med ett 
visst mellanrum. 

Med en tumstock och med tungan rätt 
i munnen (min egen mun) så måttades 
de trevliga Superglidesen in på flaket. 

Biltema har ett fantastiskt bra utbud 
då det gäller elektriska prylar ämnade 
för alla slags fordon. Helt klart värt ett 
besök. 

Hittar du en vass galv-pigg så ska du 
skynda dig att trycka tummen på den 
så hårt du bara kan. Slår aldrig fel, gör 
lika ont varje gång. 
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samma slags kontakt på vagnen som 
på bilen, och att man däremellan har 
en lös sladd. En sladd som man enkelt 
kan byta ut när någon som lånat vagnen 
haft sönder den. En sladd som du kan ta 
med dig in och som man enkelt också 
kan ha i reserv inne i bilen när man klämt 
sönder den andra. 

Stoppar du på LED-lampor på en 
släpvagn som dras av en bil som har 
några år på nacken så kan det hända 
grejer. Saker som att bilen varnar för 
trasiga lampor eller att exempelvis ena 
blinkersen på släpet glöder fast bilen 
är avstängd. Att bilen varnar för trasig 
lampa är inte speciellt kul. En LED-lam-
pa drar extremt lite ström, därför tycker 
bilens varningssystem att någonting 
är skumt. Detta kan avhjälpas med ett 

speciellt motstånd som placeras mellan 
bil och släp som helt enkelt gör att det 
förbrukas mer ström. En lampa som glö-
der fast bilen är avstängd har att göra 
med bilens trailermodul och eventuell 
läckström som inte räcker för att driva 
en hederlig glödlampa (därav märker 
du inte detta fenomen med en vanlig 
glödlampa) , med orkar med att driva 
en LED-lampa. Vi får helt enkelt titta 
närmare på dessa fenomen i ett senare 
nummer. Vad det gäller alla modifieringar 
som jag har gjort så är det bara att läsa 
övriga bildtexter för att förstå hur genia-
lisk jag är och hur också du kan få ett 
mer släpvagnsbekymmerfritt liv. 

Vi hittade alla slags LED-lampor och elektriskt material på Biltema som håller ett 
schysst sortiment när det gäller detta. Positionslyktorna fram lyser vitt framåt, gult 
åt sidorna samt rött bakåt. Eftersom baklysena saknar reflex så köpte vi två sepa-
rata triangelreflexer.  

Belysning i kåpan är väl alltid av godo om jag får bestämma. Såvida du inte är ex-
tremt ful och vill undvika att skrämmas. Vi valde att koppla denna belysning på 
samma tråd som baklyset vilket gör att den lyser hela tiden då lyset är påslaget 
oavsett om kåpan är uppe eller nere. Eftersom den är av LED-typ spelar detta min-
dre roll och vi valde att göra så för att slippa allt trassel med en strömbrytare som 
kan krångla. 

Stödhjulet ska väl ses som en förbrukningsvara eftersom man ofta har sönder det 
eller förlägger det någonstans. Men när det väl sitter där så är det ovärderligt. 

Gummigenomföringar är ett måste om du ska trä en sladd genom ett borrat hål. 
Denna gummiring skyddar sladden från yttre våld. Blev perfekt för genomföringen 
för strömmen till våra nya LED-nummerskyltsbelysningar. 

Tipp är ett måste, framförallt om du har en tyngre skoter. Eller nä. Du måste alltid ha 
en tipp på vagnen. Detta underlättar all slags lastning. Många släpvagnar är tipp-bara, 
men stummonterade när de saknar själva skruvsatsen med låsning. Köp en tippsats 
till just din vagn och spara ryggen. De brukar kosta några tusen, en rygg lite mer. 
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www.yamaha-motor.se

YAMAHA JACKETS & PANTS 
                                    made by SCOTT

Y amaha har tillsammans med Scott, världsledande på sport- och   
  skoterkläder, utvecklat en serie skoterställ med cool design,   
  perfekt passform och suverän kvalitet. Du hittar din närmaste 
  återförsäljare på www.yamaha-motor.se. Välkommen.

✴



Nevercold värmeväst Aspen
Väst är någonting cowboys och raggare har på sig, det vet man ju. Men om man 
är villig att bortse från detta så kan det vara läge att titta lite extra på västen 
Aspen, med elvärme. Detta klädesplagg är inte i vägen det minsta och kan med 
fördel placeras utanpå understället, innan du tar på dig Tekvesten eller över-
kroppsskyddet. Enligt mig måste du ha exakt rätt storlek på västen, gärna lite 
mindre än vad som känd riktigt bekvämt. Då får värmeelementen en närmare 
kontakt med kroppen vilket i sin tur ger ett bättre resultat. Vi som använder 
någon form av överkroppsskydd brukar sällan frysa om bålen, men har du väl 
börjat bli nerkyld så kan det vara trevligt att trycka på knappen med resultatet 
att du blir varmare ganska omgående. Av- och påknappen som är av gummerad 
typ sitter på vänstra bröstet och är lättåtkomlig. Batteriet är såklart av upp-
laddningsbar sort och levereras med laddare. Batteriet sitter lite tokigt till nere 
till vänster och kan emellanåt skava och vara lite i vägen. Är du en fryslort så 
kan detta vara ett sätt att försäkra dig om att skoterturen blir trevligare. Denna 
väst som heter Nevercold Aspen finns i storlekarna XS till XXL, välj en som sitter 
tight. Priset är 1995. 

Leden ligger framför dig, skotern 
är tankad, du har precis pinkat. 
Och du fryser! Ganska kasst, el-

ler hur. Jag brukar sällan frysa i början 
av dagen då allt är torrt. Men efter man 
varit och lekt i snön en hel dag och man 
är på väg hem igen så brukar hemresan 
alltid vara förknippad med kyla. Framför 
allt när solen är på väg ner. Visst kan du 
väl alltid ha ryggsäcken full av extra klä-
der och varför inte ett par extra skor. Na-
turligtvis skulle det betyda att du måste 
ha en släde med dig, vilket sällan eller 
aldrig riktigt passar in. Vi valde därför att 
snegla lite extra på det där med att kom-
plettera den redan riktiga klädseln med 
en elväst, ett par elsulor och handskar. 
Varför inte?

Allt som förhöjer min upplevelse är 
av godo enligt mig men ska jag vara 
riktigt ärlig så är det här första gången 
jag provar någonting liknande. Det finns 
många olika tillverkare av eluppvärmda 
kläder av olika slag och jag valde att titta 
närmare på ett par elsulor från Therma-
CELL och elhandskar och elväst från 
Nevercold. 
Mera information på www.acreto.se

Ju mer rutinerad 
man blir, desto mer 
förbereder man sig. 
Av: Björn

Nevercold Värmehandske 
Det där med handskar är ett kärt ämne för mig. Jag är i kräsnaste laget. En 
handske ska vara tight så att jag har rätt känsla mot styret. För stora och bylsiga 
handskar är sällan bra. Värmehandsken Oregon från Nevercold är i största laget, 
men samtidigt väldigt varm och tålig, även i avstängt läge. Jag valde att använda 
dessa under vår ”Köra fast Camp” med en viss tveksam inställning till det hela. 
Visst är dom lite för stora och visst saknade jag mina vanliga tunna handskar i 
Neopren, men det fungerade riktigt bra. De blev vare sig blöta eller upplevdes 
som för stora. De är lätta att ta av och på utan några konstigheter och när jag 
slog på värmen på hemvägen insåg jag att detta inte är en dum idé. Batteriet 
är placerat uppe på handleden i handsken och slås enkelt på genom att man 
håller in en knapp på batteriet. Man väljer då även temperaturen som indikeras 
av olika färger. Lätt att förstå, även för oss utan studielån. Jag hade gärna sett 
en mer slimmad handske men anser också att detta är riktigt bra. Man kan ju 
alltid ha med sig ett par Nevercold värmehandskar i ryggsäcken. Helt klart också 
detta en produkt som jag tycker är riktigt bra. Finns i storlekarna M-XL och pri-
set är 1295:-. 

ThermaCELL elsulor Nordic 
Flex
När jag fryser om mina fötter så är det 
egentligen tårna som jag tycker är mest 
utsatta. Detta gör att du lär vara riktigt 
noga när du väljer storlek på dina el-
sulor, så att de verkligen passar i dina 
skor. Storlek 45 behöver inte alltid be-
tyda storlek 45. Alltså, kolla rent fysiskt 

att dina elsulor passar i skorna som handen i handsken. Dessa sulor bygger 
en del uppåt som egentligen alla sulor gör, men eftersom man ska ha ett bat-
teri under hälen så bygger dessa lite extra. Har du ett par trånga skor ska detta 
vara någonting du tar med i beräkningen. Har du ett par normalstora skor, pas-
sar dessa sulor utan problem. Batteriet som är placerat under hälen är mjukt 
och du kommer inte märka av detta. I alla fall inte så länge sulorna är avslagna. 
Börjar du frysa är det enkelt att genom en knapptryckning på den medföljande 
fjärrkontrollen välja värme och effekt. Fjärrkontrollen fungerar utmärkt och tål 
att ha i fickan trots att det är rejält kallt ute. Jag valde att trycka igång sulorna 
en halvtimme innan vi skulle åka hem efter en dag i ravinerna och skillnaden är 
märkbart mycket bättre även på mediumvärme. Även om du nu inte skulle behö-
va trycka igång dom så är bara vetskapen om att möjligheten finns ganska skön. 
När du väl kommer hem till stugan så är det bara att ta ur batterierna och ladda 
de båda i den medföljande batteriladdaren. Betygen blir ”utmärkt” och vi kan 
verkligen rekommendera dessa värmesulor. Priset för ett par ThermaCELL Heat-
ed Insoles Nordic Flex är 1995 kronor och finns i storlekarna 35,5 - 48. 
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LUBOLOGY INT. AB, BOX 4001, 183 04 TÄBY 
072-250 82 00 · INFO@TORCOSWEDEN.SE · WWW.TORCOSWEDEN.SE

Du behöver inte vänta på belöningen. 
Fuel Accelerator påminner om extrem 

racebensin. Den höjer oktantalet i  
bensinen och sänker avgastempera- 

turen. Det ger en fullständigare  
bränsleförbränning och en tacksam 

motor som ger allt i alla lägen.
Använd Fuel Accelerator till bl a 

gatbilar, båtar, motocrosscyklar, 
motorcyklar (både gata och race), 

jetski, ATV, Go-karts, veteranbilar, 
flygplan, snöskotrar.

Maximal ökning är 14 oktan.



Inför den här upplagan hade man 
också ändrat om i skoterprogrammet, 
förra året tog man bort Best Trick och 

Speed & Style. Nu valde man att plocka 
bort Freestyle och ta tillbaka Speed & 
Style och HillCross, som fanns med 
2004. Skulle vara kul att höra resone-
manget bakom besluten att ändra om så 
här mycket. Är säkerhet inblandat borde 
det vara mindre risk att köra Freestyle 
när man kör en i taget, än Speed & Style 
där man kör två mot varandra och båda 
på banan ska få en bra tid och göra feta 
trick. Men det är en risk med alla grenar 
om det går fel, tar man bort alla grenar 
som man kan skada sig i så är det inte 
mycket till X Games kvar. Daniel Bodin 
valde att inte åka över till USA den här 
gången. Med bara en gren att ställa upp 
i med freestyle-inslag, så drog han till 

Mellan 21-25 januari hölls Winter X Games på 
Buttermilk Mountain i Aspen, Colorado för 14:e 
gången.
Av: Martin Utverk

Nya Zeeland istället för att köra skoter 
i Nitro Circus showen.

Speed & Style
Första grenen ut var Speed & Style. Ba-
nan såg enkel ut för att passa freestyle-
åkarna, några svängar och två uppsätt-
ningar ramper bredvid varandra. Åtta 
åkare var inbjudna, man körde två varv 
runt banan och hann med att göra tre 
trick i ramperna innan målgång. Både ti-
den och tricken räknas in i totalpoängen, 
gjorde man svårare trick än sin motstån-
dare och kom i mål inte alltför långt efter 
så kunde det räcka för vinst. I första se-
mifinalen slog Colten Moore överraskan-
de ut Levi LaVallee. Levi visade från start 
att han har kört skotercross många år 
och gick över mållinjen först, men efter 
kom Colten som levererade svårare trick 

och fick 87.75 mot Levis 87.00 poäng. 
I andra semifinalen vann Joe Parsons 
med bättre poäng över kompisen Cory 
Davis, och gick vidare till final.

Välförtjänt segrare
Cory Davis slog sen ut Levi LaVallee i 
bronsmatchen. Levi tog guldet 2013 när 
grenen sist var med och var storfavori-
ten, men ibland stämmer det bara inte. 
Levi tappade styret i landningen på en 
cordova flip, ramlade av skotern och 
kunde inte göra nått åt Corys stabila 
bronsåk. Finalen kördes mellan Joe Par-
sons och Colten Moore. Det var Coltens 
dag och han vann guldet på stilen och 
inte på tid, imponerande kört när han 
aldrig varit med och kört grenen tidiga-
re. Eftersom det här är den enda grenen 
som är kvar för freestyleåkarna, så hade 
Colten tränat skotercross i två veckor 
innan för att få in känslan. Det betalade 
sig direkt för Colten, man behövde inte 
vara snabbast runt banan när man gör 
de fetaste tricken som t.ex. one hand 

seat grab flip. Det här var Coltens tredje 
guld totalt och Joe Parsons 14:e Winter 
X Games medalj.

Long Jump
Sex åkare bedöms på avståndet man 
hoppar från rampen över ett 23 meters 
gap till en snölandning. Alla åkare star-
tar från samma avstånd och kommer att 
ges två försök att hoppa så långt som 
möjligt. Den åkare som hoppar det kor-
taste avståndet per omgång kommer att 
elimineras. Resten av fältet går vidare till 
nästa omgång. Efter varje omgång kom-
mer startlinjen flyttas tillbaka så det går 
att hoppa längre och längre varje runda 
som tävlingen fortskrider. Den åkaren 
som hoppar längst i sista omgången 
vinner. För Levi LaVallee fortsatte oturen 
när han fick skoterproblem i sitt sista 
träningshopp innan Long Jump tävlingen 
skulle starta. När han lämnade rampen 
hade han knappt någon fart och landade 
i motlutet och gjorde illa hälarna, senare 
meddelade han att det var färdigtävlat 
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Levi LaVallee kom till X Games för att köra alla fyra skotergrenarna och hade stora förhoppningar om att ta flera guld. Det slu-
tade med en fjärdeplats i Speed & Style och maskinproblem i Long Jump, där han landade i motlutet och skadade hälarna så 
han fick kasta in handduken. Foto: Christian Pondella/Red Bull Content Pool.

Silvret i HillCross togs av Justin Thom-
as, han hade en behaglig resa uppför 
backen i finalen utan missöden. 
Foto: Matt Morning/ESPN Images.

Jason Fox och Cole Willford kämpar om positionerna i 
HillCross semifinalerna, Jason tog sig vidare och blev 
fyra i finalen. Foto: Matt Morning/ESPN Images.

i Aspen på grund av skadan. När Levi 
kom upp ur sängen dagen efter Long 
Jump tävlingen då kunde han inte sätta 
något tryck på hälarna, så var det bara 
att kasta in handuken och skippa de 
kvarvarande grenarna.

Guldhoppet
Heath Frisby och Joe Parsons hade 
minst sagt ett speciellt upplägg inför X 
Games. En vecka innan tävlingarna star-
tade såg man båda träna på sina Ski-
Doo skotrar, ett märke de kört flera år. 
När X Games sen startade hade båda 
bytt till Polaris, känns lite nära inpå att 
byta märke men för vissa funkar det helt 
klart med rätt uppbackning. Backcoun-
trylegenden Chris Burandt hoppade 
kortast i första rundan och slutade som 
sexa. Sen var det Joe Parsons tur att 
lämna tävlingen. Kyle Pallin som hop-
pade in för skadade Levi LaVallee gjorde 
bra ifrån sig, slutade på en fjärdeplats 
och missade pallen med mindre än 20 
cm. Colten Moore tog ännu en medalj 
när han fick bronset i fjärderundan. I fi-
nalrundan stod det mellan Heath Frisby 
och Cory Davis, där klämde Frisby till 
med ett hopp på 50 meter som räckte till 
för att ta guldmedaljen. Cory hoppade 
drygt en meter kortare och tog silvret. 
Frisby tog därmed sin tionde X Games 
medalj, varav tre är guld.

HillCross
2004 fanns HillCross med i X Games 
programmet, nu var det dags igen. Levi 
LaVallee tog guldet 2004, men eftersom 
han skadade sig i Long Jump fick han 
stå över resten av grenarna. HillCross 
hade 24 startande, med sex förare sam-
tidigt på banan. Från de fyra kvartsfina-
lerna gick topp tre vidare till två semifi-
naler och till slut var det sex förare kvar 
till finalen. Banan var utslagsgivande 
med svängar och hopp, de snabbaste 
behövde runt en minut för att ta sig upp. 
Flatljus gjorde det svårt att se under 
tävlingen, så det blev många krascher 
och avåkningar. Skotrarna man tävlade 
med var av längre modell med kraftiga 
motorer, så man hade det svårt att ta 
svängarna med de långa skotrarna på 
den studsiga banan.

Utslagsgivande bana
Chris Burandt som var en av favoriter-
na, körde bort sig i första semifinalen. 
Han tog starten men blev sen omkörd 
av David Sharp Jr. och ramlade ner till 
en andraplats, på en av rakorna med 
mindre hopp ramlade han sedan av 
skotern och tog sig inte vidare till final. 
I finalen fick Ryan Simons en bra start 

Den här gången kunde ingen göra nått åt Heath Frisby i Long Jump, han tog guldet 
med ett hopp på 50 meter. Foto: Garth Milan/ESPN Images.

I HillCross finalen fick Ryan Simons en 
bra start och drog iväg direkt, han hade 
inga problem att hålla de andra bakom 
sig och tog välförtjänt guldet. 
Foto: Matt Morning/ESPN Images.
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Snocross finalen gick i 20 varv och starten togs av Tucker Hibbert som drog iväg di-
rekt. Efter fem varv ledde han med över fem sekunder och ingen kunde göra nått åt 
Tuckers åttonde raka guld. Han tog en välförtjänt seger och hade full koll på racet. 
Foto: Pete Demos/ESPN Images.

Finalen i Speed & Style kördes mellan Colten Moore och Joe Parsons, väl där var 
Colten för svår och vann övertygande guldmedaljen. Här bjuder Parsons på sitt 
eget trick, gator wrestler flip. Foto: Pete Demos/ESPN Images.

Kody Kamm fick en dålig start i Snocross finalen, men jobbade sig uppåt i fältet 
och tog silvermedaljen före Ross Martin. Foto: Pete Demos/ESPN Images.

Kyle Pallin och Darrin Mees slåss om positionerna under Snocross kvalet, Kyle 
hamnade precis utanför finalen dit fem från varje kvalheat gick. 
Foto: Pete Demos/ESPN Images.

Efter att Levi LaVallee skadade sig på Long Jump träningen, så fick teamkollegan 
Kyle Pallin hoppa in. Han gjorde bra ifrån sig och slutade på en fjärdeplats, missade 
pallen med mindre än 20 cm. Foto: Pete Demos/ESPN Images.
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Ross Martin som förra året inte kunde 
ställa upp i X Games på grund av axels-
kada, tog hem bronset i Snocross. 
Foto: Pete Demos/ESPN Images.

Cory Davis slog Levi LaVallee i bronsmatchen i Speed & Style, LaVallee hade oturen 
att tappa styret i en av landningarna och fick lov att hoppa av skotern. 
Foto: Pete Demos/ESPN Images.

och drog iväg direkt, han hade inga pro-
blem att hålla de andra bakom sig och 
tog välförtjänt guldet. Ryan visade bra 
form redan tidigare under dagen då han 
också vann sin kvartsfinal och semifinal. 
Silvret tog av Justin Thomas som också 
hade en behaglig resa uppför backen 
utan missöden. David Sharp Jr. tog hem 
vinsten i sin kvartfinal och semifinal och 
låg trea efter en fin uppkörning i finalen, 
men kraschade bort sig inte långt från 
mållinjen när han var nära att ta över an-
draplatsen. Nathan Titus tog då chansen 
och körde om och tog bronsmedaljen.

Snocross
De bästa toppåkarna från amerikanska 
ISOC-serien var inbjudna med namn 
som Tucker Hibbert, Kody Kamm, Lo-
gan Christian, Ross Martin, Tim Trem-
blay, Kyle Pallin och våra svenskar Adam 
Renheim och John Stenberg. Adam 
Renheim blev bäste svensk förra året i 
finalen och kör den här säsongen hela 
den amerikanska serien. För John Sten-
berg har drömmen alltid varit att få stå på 

startlinjen på X Games, efter hårt arbete 
kom nu chansen. Många av teamen höll 
till i Grand Lake veckan före X Games 
för att göra de sista testerna innan sön-
dagens tävling. Grand Lake ligger 2 500 
meter över havet och endast fyra timmar 
från Aspen och erbjuder bra förutsätt-
ningar, så det har blivit återkommande 
plats för många av teamen. Tucker Hib-
berts plan var att ta sitt åttonde raka 
guld. Men det var många förare som 
ville sätta käppar i hjulen för att Tucker 
inte skulle upprepa den bedriften i år 
igen. Stämmer allt för Tucker är han svår 
att slå, det började bra så han slog till 
med snabbaste varvet innan kvalet. Han 
går verkligen sin egen väg när det gäller 
att förbereda sig, med ett eget hus och 
träningsbana inte långt från Aspen läg-
ger Tucker två veckor på träning innan X 
Games för att få allt perfekt.

Renheim heatsegrare
X Games banan brukar vara stor, men 
i år valde man att bygga en liten och 
tajt bana. Man körde två kvalheat med 

tio förare i varje, de fem första i varje 
heat till final. Inget sistachansenheat, 
bara ett tillfälle att ta sig till final. I första 
heatet startade Ross Martin bäst med 
Tucker Hibbert precis bakom, efter ett 
varv tog Tucker över förstaplatsen och 
började kontrollerat dra ifrån fältet. De 
andra bevakade sina platser. Från för-
sta heatet tog sig Tucker Hibbert, Ross 
Martin, Justin Broberg, John Stenberg 
och Dave Joanis till final. I heat två kom 
Kody Kamm och Adam Renheim ut bäst 
från start, Renheim jobbade sig sen 
förbi Kody och drog ifrån till heatseger 
med fem sekunder. I andra heatet togs 
platserna till finalen av Adam Renheim, 
Kody Kamm, Tim Tremblay, Corin Todd 
och Colby Crapo.

Åttonde guldet
Finalen gick över 20 varv och starten 
togs av Tucker Hibbert, som drog iväg 
som vanligt när han får fri väg framåt. 
Efter fem varv ledde han med över fem 
sekunder och ingen kunde göra nått åt 
Tuckers åttonde raka guld. Han hade 

full koll på racet och de bakomvarande 
och tog en välförtjänt seger, han får det 
att se så enkelt ut. Kody Kamm fick en 
dålig start men jobbade sig uppåt i fäl-
tet och tog silvermedaljen, Ross Martin 
som förra året inte kunde ställa upp på 
grund av axelskada tog hem bronset. 
Båda bevakade sina positioner under 
större delen av finalen. Adam Renheim 
stod för en grym uppåkning när han fick 
en riktigt dålig start och kom iväg bland 
de sista, fick en bra innerkurva uppför 
backen och tog flera placeringar. Han 
körde upp sig till den jobbiga fjärde-
platsen precis utanför pallen, riktigt im-
ponerande. Hade varit skoj att se vad 
han kunnat göra om han fått till starten 
bättre, för i kvalheatet som han vann såg 
han riktigt farlig ut. John Stenberg körde 
ihop med Tim Tremblay och tippade, på 
nått konstigt sätt hoppade gasvajern av 
och han fick bryta finalen.

Colten Moore tog bronsmedaljen i 
Long Jump efter att ha hoppat 47,9 
meter. Foto: Matt Morning/ESPN Images.

Nathan Titus låg länge fyra i HillCross finalen, framför låg Davis Sharp Jr. som 
var på väg att ta över andraplatsen när han kraschade bort sig. Nathan Titus 
tog då chansen och körde om och tog bronsmedaljen. 
Foto: Pete Demos/ESPN Images.

475-14/15

44-48.indd   47 2015-02-06   16:08



Resultat Winter X Games

Speed & Style
Final
1	 90.62	 Colten	Moore
2	 83.00	 Joe	Parsons
Bronsmatch
1	 84.33	 Cory	Davis
2	 50.01	 Levi	LaVallee

Long Jump
1	 50,0m	 Heath	Frisby
2	 48,9m	 Cory	Davis
3	 47,9m	 Colten	Moore
4	 43,8m	 Kyle	Pallin

HillCross
1	 0:57	 Ryan	Simons
2	 0:59	 Justin	Thomas
3	 1:02	 Nathan	Titus
4	 1:06	 Jason	Fox
5	 1:08	 Dolan	Phelps
6	 1:10	 Davis	Sharp	Jr.

Snocross
1	 68	 Tucker	Hibbert
2	 53	 Kody	Kamm
3	 837	 Ross	Martin
4	 311	 Adam	Renheim
5	 168	 Justin	Broberg
6	 11	 Tim	Tremblay
7	 115	 Dave	Joanis
8	 999	 Colby	Crapo
9	 36	 Corin	Todd
10	 259	 John	Stenberg

En nöjd Heath Frisby efter att fått sin 
guldmedalj i Long Jump.

Prispallen i HillCross, från vänster Justin Thomas silver, Ryan Simons guld och Na-
than Titus brons. Foto: Kaitlyn Egan/ESPN Images.

Colten Moore imponerade med att ta guldet i Speed & Style efter att ha levererat 
de största tricken under tävlingen. Han var inte snabbast runt banan, men vann på 
stilen under både semifinal och final. 
Foto: Matt Morning/ESPN Images.

Prispallen i Snocross, från vänster Kody Kamm silver, Tucker Hibbert guld och Ross 
Martin brons. Foto: Kaitlyn Egan/ESPN Images.

I första semifinalen i Speed & Style slog Colten Moore överraskande ut Levi LaVallee. Levi visade från start att han har kört 
skotercross många år och gick över mållinjen först, men efter kom Colten som levererade svårare trick och fick 87.75 mot Levis 
87.00 poäng. Foto: Christian Pondella/ESPN Images.

Årets Winter X Games medaljer. 
Foto: Gabriel Christus/ESPN Images.
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Du har fått följa vårt projekt sedan 
nummer ett denna säsong. Vi 
har idag kommit så långt att det 

mesta är ivägskickat på lackering och i 
slutändan inte riktigt klart. 

Vi var därför inte riktigt sugna på att 
visa upp det halvfärdiga resultatet samti-
digt som vi hade massor av andra saker 
vi ville fylla tidningen med. 

Vårt projekt ET 1000 startade som en rolig grej 
vi skulle smälla ihop på några dagar, slutade på 
ett helt annat sätt.
Av: Björn

Efter massor av måttande insåg vi att det borde gå att para ihop de båda. 

Vi hittade en använd F1000 som var lite 
stukad fram. 

Om man parar en ET 250 med en F1000 borde man få ihop en ET1000. Sagt och 
gjort. Vi laddar för slutfinalen och den slutgiltiga ihopmonteringen till nästa num-
mer av SnowRider.  

Och så hade vi en icke fungerande ET 
250 sedan förut. 

Maskinen har varit slutmonterad samt  
provstartad men inte så mycket mer än 
det. Du får därför hålla dig till tåls till 
nästa nummer då vi kommer att visa den 
färdiga produkten av ihopslagningen av 
en gammal ET 250 och en nyare F1000. 

Vi kan passa på att visa dig hur det 
hela startade i alla fall.
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Jag tillhör den skara som fastnat för 
Polaris. Jag har alltid gillat hybrider 
och av någon anledning Polaris. I år 

kör jag en Axys Switchback 800 men 
har samtidigt möjligheten att jämföra 
mot min 2013 års Switchback 800 Pro-
R LE som jag också har kvar. Jag har 
kört denna under tidigare säsong och 
nu även växelvis med min nya Axys. Det 
finns tydliga skillnader, trots att de för ett 
ovant öga ser identiska ut. Min Axys har 
hittills rullat 70 ganska lättkörda mil. Av 
dessa så är 85 procent tillbringade på 

Axys och Rush, så lika och så olika
Text&Bild: Martin Annsberg

leden, resten ospårat. Bensinförbruk-
ningen ligger ganska precis på 2 liter 
milen, med normal oljeförbrukning.

Jag har inte haft några som helst drift-
problem om man bortser från en sönder-
körd nedre A-arm och styrstag. Detta 
kan jag i och för sig inte klandra Polaris 
för utan snarare stubbjäveln som valde 
att stå på sidan av leden. 

Lika som bär
Vid första anblicken ser mina två ma-
skiner lika ut. Samma utseende på huv, 

framvagn och bakparti med den karaktä-
ristiska boggien och fjädringen. De har 
till och med samma färgsättning. Men 
ögat ljuger. De har inte mycket gemen-
samt. 

Tidigt märker man den mer framflyt-
tade körställningen. Skotern känns mer 
kompakt, mindre och betydligt lättare. 
Dessa intryck består vid körning. Den 
enskilt skörsta skillnden mot tidigare 
Switchback tycker jag är den exakta 
styrningen oavsett setting på dämp-
ningen. Man är mer ett med skotern. 
Jag lyckades aldrig ställa in den gamla 
modellen perfekt, och jag försökte verk-
ligen. Boggiedämpningen gick att få 

till ganska bra men skotern ville gärna 
gå rakt fram i svängarna i vissa fören. 
Möjligen finns det en bättre inställning 
att hitta men på nya Axys-modellen fung-
erar allt direkt. Vid justering av fram- och 
bakfjädring får man tydliga resultat även 
av små förändringar, samtidigt som man 
aldrig skruvar bort sig.

Nya motorn
Motormässigt finns även en tydlig skill-
nad. Den nya 800-motorn har en något 
annorlunda sång. Något tystare och ett 
lite väsande ljud vid vissa varvtal. Efter 
inkörningen kunde jag även notera att 
den har en litet men tydligt effektöver-
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NÖDSTARTER, STARTHJÄLP 
OCH BATTERIBANK ALLT I ETT!
LÄS MER ELLER BESTÄLL DIN MULTISTARTER Z1 
PÅ WWW.MULTISTARTER.SEORIGINALET

Nya Axys upplevs inte bara som mindre och mer 
precis, motormässigt är den betydligt rappare. 

Led-lyse
Det nya LED-ljuset är effektivt. Vid byte från 
halvljus till helljus upplever man att det blir 
en högre ljusbild. Bra i skogen och kuperad 

körning. Vid körning över exempelvis en sjö i 
mörker tillför inte helljuset något.

Då man förr fick kämpa för att få till en 
schyst chassieinställning fungerar Axys 
betydligt bättre. Fönstret an justerar i 
är betydligt större.

Martin Annsberg som jobbar som 
läkare i Sälen men bor i Mora är nog en 
av få som pendlar flera gånger i veckan 
till och från jobbet på snöskoter. 

tag. Kraften kommer mer direkt och 
den upplevs mer våldsam än den gamla 
motorn. Om den sen ger mer effekt vet 
jag inte. 

Körställning
Sittdynan är mindre och lagom hård. 
Den är mycket lätt att komma upp ifrån 
till stå-körning. 

Jag har alltid tyckt att det är bäst att 
skjutsa passagerare på korta dynor då 
körkänslan blir bättre men dynan på nya 
Axys är inte tillräckligt lång. Detta gäller 
ju flera märken och modeller som nu har 
så korta dynor att det i princip inte går 
att skjutsa på. Men skulle du ge upp 
finns det ju alltid en dubbeldyna som 
tillbehör. Så även pack- och väsksystem.

Tom tank
Tankmätaren ger felaktig information! 
Precis som tidigare Switchback visar 
mätaren nästan tomt och varningslam-
pan lyser då det finns 25-30 liter kvar i 
tanken. Många Polarisägare känner igen 
detta och för min egen del upplever jag 
detta som stressande. Man har kunnat 
åka till månen i 50 år, men tillverka en 
bränslemätare som fungerar verkar vara 
svårare. 

Digital display
Jag har inte fullt ut utnyttjat den nya inter-
aktiva digitala displayen. Driftinformatio-
nen fungerar bra (förutom tankmätare). 
GPS:en fungerar och det går att spara 
rutter. 

Det finns dock ingen detaljerad karta 
tillgänglig än vad jag förstår, men snart 
hoppas jag, eftersom detta skulle till-
föra mycket till min körupplevelse. Inga 
problem att blåtandskoppla telefonen till 
displayen för att ha koll på inkommande 
samtal. Riktigt bra. 

Ska jag sammanfatta min Axys i några 
ord så får det bli som följer.  

Axys har mycket fin balans för en 
hybridskoter, jag upplever den som lätt 
och mer kompakt än sin föregångare. 
Mycket bra motoreffekt. 

Jag är helnöjd. 
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Snöskotrar låter, det är alla helt 
överens om, och detta är en källa 
till en debatt som alla känner till 

och många har dessutom även deltagit 
i den.

Problemet är att ljudet (eller bullret) 
från en snöskoter kan störa personer 
samt kan inverka negativt på djur och 
natur, det håller nog de flesta med om. 
Även om en skoter idag låter extremt lite. 
Det är frågan om ett motordrivet terräng-
fordon som lagligt kan färdas utanför 
vägnätet då det sker på snötäckt mark, 
detta även om man bara nöjeskör med 
maskinen. Risken för att störa andra 
som befinner sig i naturen av olika syften 
är därför mycket stor när man kör snö-
skoter, större än med någon annat mo-
torfordon. Men vad är då buller och vad 
är ljud? Kan man sätta en gräns på vad 
som är irriterande buller och vad som 
är tolererbar ljudnivå när man pratar om 
snöskotrar? Vem ska i så fall bestämma 
var den gränsen går? Det är faktiskt inte 
så enkelt att veta vad som gäller och att 
prata med de olika intressegrupperna 
(skoteråkare samt ”de andra”) ger inte 
bilden av en lättlöst konflikt. Det finns 
några ytterligheter bland åsikterna som 
man kan sammanfatta i tre lite fördoms-
fulla stereotyper.

Olika typer 
Den första typen hävdar att all natur i 
hela Sverige skall vara absolut tyst från-
sett de ljud som naturen själv skapar, en 
slags nolltolerans mot ”mänskligt skapat 
oljud” med andra ord. Den andra ser 
det som självklart att det finns plats för 
många typer av rekreationsmöjligheter 
i detta enormt glesbefolkade land och 
att man med lite planering kan undvika 
att störa varandra. Slutligen anser den 
tredje att det är upp till var och en hur 
man roar sig i terrängen, störs någon av 
att det låter får de som blir störda hitta 
ett nytt ställe att vara på. Vilken typ man 
själv tillhör avgör hur man argumenterar 
i denna fråga.

Från början
Hur länge har då detta problem funnits? 
Under 1960-talet kom snöskoter att eta-
blera sig i Sverige och den var från bör-

Är det någonting som hotar skotern som 
fordon, så är det den själv och dess buller!
Av Alf ”The Mauler” Sundström

jan ett helt oreglerat fordon, ett enkelt 
redskap som mest kan liknas med en 
motorgräsklippare. Motorerna var enkla 
och svaga men de lät en hel del trots 
sin ringa prestanda så hörselkåpor var 
en självklar del av förarens utrustning. 
Redan i begynnelsen ansåg många att 
detta fordon störde och det kom tidigt 
förbudszoner så att exempelvis skidåka-
re inte skulle störas av bullret. Eftersom 
de tidiga snöskotrarna inte följde någon 
tillverkarnorm var det bara kundernas 
krav som avgjorde om ljudnivån skulle 
dämpas och det skedde faktiskt efter 
att antal år. Redan i mitten på 70-talet 
fanns det maskiner som tack vare den 
tekniska utvecklingen hade en betydligt 
lägre ljudnivå både för brukaren samt för 
de som var i skoterns närhet. Motorerna 
var allt oftare tvåcylindriga, en del dyrare 
modeller fick vätskekylning och avgas-
systemets ljuddämpare blev mycket mer 
effektiv. Sammantaget gjorde detta att 
skotern störde mindre men det avslu-
tade inte debatten om skoterbuller, tvärt-
om. Tyvärr så ökade även toppfarten 
med minst 50% på bara några år och 
den förbättrade driftsäkerheten gjorde 
det möjligt att störa folk under betydligt 
flera mil per år. Lägg sedan till ett stän-
digt ökande antal skoteråkare så förstår 
man att de som älskar tystnad i naturen 
inte var helt nöjda.

Teknik, vad är ljud?
Ljudets styrka kallas för ljudtrycksnivå 
och mäts i Decibel (dB) som är ett lo-
garitmiskt mått, för oss med låga studie-
skulder kan den vara något förvirrande. 
0 dB är referensvärdet som är det sva-
gaste ljud ett friskt öra kan uppfatta, 
skadligt ljud räknas allt över 85dB om 
man exponeras över 8 timmar, smärt-
gränsen kallas det när man passerar 
125dB. En dubblering av ljudtycksni-
vån sker redan vid 3dB men lustigt nog 
uppfattar det mänskliga örat det som en 
dubblering först efter 10dB ökning, när 
ljudtrycket ökat 10 gånger! ”Den låter 
dubbelt så högt” kan alltså betyda att 
ljudtrycket är 10 gånger högre, om man 
exempelvis ökar ljudtrycket med 20dB 
har det ökat med 100 gånger men det 
är inte alls vad våra öron tycker. Lägg 
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sedan till att korrekta ljudmätningar är 
riktigt komplicerade så kommer man 
snart fram till att ett absolut värde på vad 
en skoter får låta inte är så lätt att ange, 
med det finns ändå vilket jag kommer till.

Allt låter
Snöskotrar har en mängd mekaniska 
komponenter som avger buller vid färd 
men det är avgasljudet som alltid är i 
fokus. Det är inte alls speciellt svårt el-
ler ens dyrt att dämpa avgasljudet vilket 
gör att de flesta av dagens maskiner går 
mycket tyst. Nackdelen är att en bra 
ljuddämpare väger en del samt kräver 
utrymmen men det är något som tillver-
karna har med i beräkningarna redan 
från början. Lustigt nog har avgasljudet 

verkligen åkt berg-och-dalbana genom 
åren och som ytterlighet minns jag den 
extremt tysta ”lyx-skotern” Ski-Doo Eve-
rest 444 från slutet av -70. Enligt dåti-
dens tidningar skulle den ha en ljudnivå 
på 73dB(A), som en tvättmaskin alltså, 
och detta för att uppfylla nya bullerreg-
ler som då skulle komma i New York 
State. Den hade nästan allt som stan-
dardutrustning och kunde till och med 
utrustas med kommunikationsradio, 
cigarettändare hade den från fabrik. Yt-
terlighet åt andra hållet anser jag kom 10 
år senare då Polaris ytterst fina ”Liberty 
700” motor såg dagens ljus, ett krutpa-
ket som lät obegripligt högt. Varför den 
hade så hög ljudnivå förstod inte någon, 
lika lite som man förstår vad som hände 

Byte av ljuddämpare resulterar så gott som alltid i en effektförlust. Så varför ska 
man göra det?

Att byta avgassystem för en viss effektvinst är ett fenomen som inte är alltför van-
ligt, men stör å det grövsta när någon väl gjort det. 

med bullerreglerna som just New York 
hade? Jag ska inte vara för hård mot just 
Polaris fantastiska motor då det fanns 
många fler standardskotrar som lät lite 
väl mycket för så där 20 år sedan och 
allt är faktiskt lite underligt då tillverkarna 
hade normer som skulle följas. Snow-
mobile Safety and Certification Commit-
tee, Inc. (SSCC) har klassat snöskotrar 
i USA sedan 1975 och de anger mycket 
klart att bullret ska ligga på vad som 
måste ses som måttlig nivå, 73 dB(A) i 
24 km/h och aldrig över 78 dB(A). Men 
varför fanns det då maskiner under hela 
90-talet som lät mer? Svårt att veta och 
vilket som är det nog preskriberat nu. 
Hur som helst, runt 2000 började alla 
skotrar låta betydligt mindre och man 

kan nästan tro att alla nya maskiner 
verkligen uppfyller kraven sedan dess. 
Så allt är frid och fröjd nu när skotrar 
låter lite, vi stör ingen numera? Tyvärr är 
det inte riktigt så. Hur lite våra maskiner 
än låter så kommer de som ogillar mo-
torer att störas, detta om de kan höra 
oss alltså. Så grundtipset är att inte vara 
nära de som ogillar skotrar då våra ori-
ginalmaskiner nästan inte hörs när de är 
utom synhåll. Men då var det detta med 
originalskotrar.

Den ombyggda skotern 
som bullrar!
Skoterägare bygger om sina maskiner 
och det spelar inte så stor roll om man 
får det eller inte, vi gör så! Vissa gånger 

En snöskoter låter inte bara 
från avgasröret. Insugs- och 

transmissionsljud från exem-
pelvis mattan är också stora 

bovar i decibelkriget.
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gör ombyggnaden att maskinen låter 
mer än innan och det är då debatten 
startar på allvar. Slutburkar, pipor, trim-
ljuddämpare/avgassystem och turbo är 
populärt och vissa av dessa har ingen 
ljuddämpning vilket ger en extrem ök-
ning av ljudnivån, detta ser många som 
ett stort problem. Nu är det inte bara ”de 
andra” som ser rött utan även inbitna 
skoterälskare tar till hårda ord när slut-
burkar med mera skall beskrivas. Jag är 
själv i en ytterst dålig sits när jag skriver 
detta då en eller två av mina maskiner 
har högre ljudnivå än standard, frågan är 
hur jag ska försvara det? Som många 
andra är jag kluven mellan det självklara 
att jag inte ska störa någon i onödan och 

kärleken till min hobby där ombyggnad 
av skotern är viktig. Det blir nästan ett 
moraliskt dilemma, kan jag hitta en lös-
ning i tanken ens? Jag vill även passa 
på att nämna en ganska märklig idé som 
jag ofta stöter på när det gäller buller 
hos trimmade maskiner. För många är 
det mycket mer ”OK” om man får en 
kraftig effekthöjning med exempelvis en 
fungerande turbosats utan ljuddämpare 
än om man bara får ljudökning med hjälp 
av en tom slutburk.Tror någon att en ir-
riterad skidåkare bryr sig om att skotern 
har mycket högre eller lite lägre effekt 
när den är ombyggd så det låter utav 
bara helvete? Sedan är det den riktigt 
svåra frågan om vem som har ansvar 

för att en maskin byggs om så att den 
stör mer än original. Nu ska jag på en 
gång fastslå att det finns mängder av de 
nämnda produkterna som inte märkbart 
höjer ljudnivån (kanske med undantag 
av slutburkar). Har tillverkaren av efter-
marknadsdelarna utfört sitt jobb korrekt 
så bullrar skotern inte mer än förr, möj-
ligen med undantag från förarens gläd-
jetjut. Jag ser själv inget praktiskt eller 
moraliskt problem med att bygga om sin 
skoter även om man inte riktigt får det 
på grund av CE-märkningen. Fungerar 
skotern bättre efter ombyggnad och 
ingen störs av ökat oljud ser jag det som 
en del av vår hobby, helt utan förbehåll. 
Men efter en helg med gasglad slut-

burksförare nära ens bostad kan man till 
fullo känna med de riktiga skoterhatarna 
och be till kolv-gudarna om ett snart och 
stort haveri för grabbhalvan. Så frågan 
är återigen, vem bär ansvaret för de 
maskiner som låter riktigt illa? Gör vi 
det alla skoteråkare som kollektiv eller 
är det alltid den enskilda individen som 
ska stå för sina handlingar? Är det en 
polissak att stoppa bullret från maskiner 
utan ljuddämpare eller bör man fundera 
på om handlarna som säljer dessa har 
ett ansvar?

Hör gärna av er till SnowRider om ni 
har en lösning, det kan nog behövas en 
snart.

En turboskoter behöver inte låta för högt så länge man 
använder sig av en ljuddämpare. 
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Yamaha har alltid byggt maskiner 
som varit lättkörda. Ja om man 
bortser från Nytron då som jag 

personligen aldrig riktigt blev sams med. 
I och med samarbetet med Arctic Cat så 
fick Yamaha helt plötsligt ett nytt chassi 
till sitt förfogande i och med Vipern 
som kom förra året. Fyrtakt och trevligt 
chassi känns som ett bra koncept, men 
tungt. Klart en fyrtaktare väger mer, men 
den har också en hel del fördelar i och 
med motorkaraktär och tillförlitlighet. 
Det där med att en fyrtaktare inte ska 
lukta och låta stämmer inte riktigt efter-
som den gör båda delarna simultant. En 
Viper MTX 162 morrar och kräver lite 
inkörning då den i originalutförandet är 
lite bänglig i snön eftersom den har en 
enligt mig för bred framvagn. En maskin 

som är lite tyngre bör ha fördelen av en 
smalare framvagn när den är avsedd för 
att köras i snön. Det finns flera alternativ 
då det gäller andra smalare framvagnar, 
men vi fastnade för ett billigt och för mig 
nytt koncept. Evil Engineering i Vilhel-
mina saluför kortade originalframvagnar 
vilket gör saker och ting ganska enkelt. 
Du skickar in din framvagn och får till-
baka en i önskad bredd för dryga 2500 
spänn plus frakt. Då är den lackerad i 
önskad färg. Kan det bli enklare? 

Evil Engineering
Då det gäller montering av olika saker på 
en snöskoter så brukar det sällan vara 
något hokus pokus. Detta gäller också 
monteringen av en framvagn. Mitt råd 
är att montera en sida åt gången så att 

du på så sätt kan kolla den orörda sidan 
om du undrar hur en distans skulle sitta 
eller så. 

Mattias Bergqvist på Evil Engineering 
modifierar, utvecklar och optimerar snö-
skotrar för ökad prestanda och körbar-
het. Hit skickas framvagnar till Arctic, 
och nu även Yamaha för kortning. 

–Det hela började med att Anders 
Westlin också känd som Wesslan på 
MML, bad mig hjälpa honom med en 
smalare framvagn på hans maskin hös-
ten -12. 

Testet blev lyckat och jag tar idag 
emot beställningar på framvagnar från 
svenska, norska och finska åkare. Efter-
frågan gäller främst 36”. I år testade vi 
34” framvagn till Wesslans m8000, han 
tycker den fungerar kanon och det är 

En skaplig allroundmaskin kan med några enkla handgrepp och några tusenlappar bli betydligt 
mer specialanpassad och bättre. 
Text: Björn Bild: Yamahacenter Kiruna, Håkan Jonsson, B Friström

några som hört sig för om den storleken 
med.

Optimering
Den största delen av Mattias verksam-
het är motoroptimering. –Utifrån min 
personliga profil som Arctic-åkare och 
min veteransamling av Arctic Cat så 
är det lätt att tro att jag bara bryr mig 
om ett märke. Så är det inte, jag job-
bar mot alla tillverkare och en stor del 
av min kundkrets är Polaris-förare. Jag 
har bra kontakter och samarbete med 
de lokala skoterhandlarna, främst Vilhel-
mina Motorcenter och Yngvesson Ma-
skin i Storuman , vilket betyder mycket  
för mig och min verksamhet. Såklart 
måste all optimering och utveckling av 
maskinen främst utgå från den enskilde 
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Om du skickar in din framvagn. Ta loss 
och spara alla bussningar. 

En standard Yamaha Viper MTX 2015 har 39 tum mellan skidorna. I detta land blir 
det 99 centimeter. 

Här syns skillnaden på styrstagens 
längd. 

Vid en snabbare koll ser vi på ett unge-
fär hur stor skillnaden kommer att bli. 

Infästningen för den undre bärarmen sitter gömd under en plastkåpa. Enkel att sk-
ruva loss. 

En trevlig smalare 37 tums framvagn 
från Evil Engineering och tillhörande 
styrstag. 

Tre Viprar i samma garage. Då leker livet. 

Krånglar det så är det bara att ta ett brytjärn och försiktigt bända tills det säger 
plopp. Eftersom det kan sitta lite hårt är det bra om a-armarna sitter kvar i chassit.

Vi började med att lossa övre och undre 
a-armen från styrspindeln eftersom det 
kan vara lite halvkrångligt ibland. 

Glöm inte att trä på den där gummibälgen innan du skruvar dit a-armen. Den kan 
vara lite seg, men, ”det kan gå, om man är två” som flickan sa. 
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Mattias har en fin samling Arcticar på vinden vilket i sin tur lockar till sig skadedjur. 
På bilden en Gigantus Knäppus  Stefanus Sjödinus torrkörandes en el Tigre från 
-78. Man blir ofta kvitt detta skadedjur genom att ställa ut en låda smuggelöl och 
en Fibban på gården. 

När du väl har pratat med Mattias angående vilken bredd du ska ha 
på din framvagn så ser han till att det händer. Naturligtvis finns jig-

gar för ändamålet. Mattias vet också när var och hur du måste göra 
någonting åt stötdämparna vid ett framvagnsbyte. 

När väl framvagnen är kortad så fixar Mattias till färg efter önskemål. Naturligtvis i 
sin lackbox med värme och utsug.

Vår snygga och diskreta förstärkning/omflyttning. 

Beroende på var och hur man mäter så får man ju olika mått, men denna fram-
vagn ändrades det ursprungliga måttet på dryga 98 centimeter till cirka 92,5. Detta 
utan att man behöver byta stötdämpare eller något annat än a-armar och styrstag. 
Kanonresultat. Evil Engineering når du på 070-693 42 10
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föraren. I slutändan är det alltid förarens 
upplevelse som räknas! Det är körglädje 
och aha-upplevelser vi vill åt, avslutar 
Mattias. 

Bättre
Ja men blev min MTX mer svängvänlig 
då? Det kan ni ge er på. Det blev verkli-
gen bättre och nu känns ju min MTX som 
jag tycker att den borde säljas. Den är 
fortfarande skaplig på leden, men samti-
digt betydligt mer svängvänlig samtidigt 
som ingen ser att vi bytt framvagn. Som 
sagt, det är så här den ska säljas origi-
nal. I dagsläget har jag bara hunnit köra 
en kortare stund, men jag återkommer 
med en långtestrapport eftersom vi gjort 
en viss modifiering i boggin också. 

Boggi
Efter ett samtal med Dennis Åberg på 
Yamahacenter i Kiruna fick vi oss en lek-

Vad det gäller omflyttning av främre saxen och montering av förstärkningen så 
finns det klara besked. Detta fick vi skickat till oss från Dennis Åberg på Yamaha-
center i Kiruna. 

Evil Engineering pysslar inte 
bara med framvagnar. Här 
ligger en trött Polaris-cylin-
der på operationsbordet för 
en by-passoperation. 

tion i ombyggnation och förstärkning av 
boggin vilket i slutändan ska ge en trev-
ligare maskin. 

Det är inte mycket man gör då det 
bara är den främre saxens infästning 
som flyttas en bit. Men som vanligt be-
tyder varenda millimeter massor vad det 
gäller en boggis geometri och funktion. 
Denna omflyttning gör MTX:en betydligt 
mer välvillig att lyfta skidorna och där-
med inte lika stel som den är i originalut-
förandet. Och återigen, det är ju så här 
den borde säljas original. 

Förstärkningskit med tillhörande in-
struktion finns hos många handlare i lan-
det, skynda fynda. 

Skidinställning. 
Glöm inte att göra en skidinställning 
på din maskin efter ett framvagnsbyte. 
Du ska för övrigt kolla skidinställningen 
ganska ofta. Du vet väl att en riktigt hård 

smäll kan stöka till det då det gäller skid-
inställningen utan att något egentligen 
behöver gå sönder. Det räcker med en 
liten stukning för att din snöskoter ska 
bli konstig, om inte okörbar, men må bra 
igen om du fixar denna inställnig.

En bra rak planka kanske finns i ga-
raget. Om inte, fäll ett träd och karva ut 
en. Lägg den jäms med mattan och förbi 
skidorna. Se till att styret står rakt, rikta 
sedan in skidan genom att lossa låsmutt-
rarna till kulbultarna på styrstaget och 
skruva på detta. Som genom ett under 
vrider sig nu skidan eftersom det sitter 

en vänster respektive högergängad kul-
bult i varje ända på styrstaget. Hade du 
varit sjöman hade du tänkt, aha en vant-
skruv. Kolla så att styret fortfarande är 
rakt innan du också gör om proceduren 
på andra sidan. När båda skidorna står 
rakt så ska du nu göra så att skidorna 
pekar utåt. Såkallad toe out. Detta mått 
kan variera beroende på vilken maskin 
du har. Men allt mellan 3-10 milimeter 
kan fungera. Skidorna får aldrig ”ploga” 
det vill säga, ha toe in. Nu är det bara 
att ringa alla nämda i denna text och be-
ställa prylar. Hej hopp. 
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Jag är egentligen en ganska så färsk 
snöskoteråkare. Förra året så körde 
jag en Polaris Pro R Switchback.  

Till i år tyckte jag att det var dags att 
pröva en längre maskin eftersom alla jag 
åker med har rena lössnömaskiner. Min 
Boondocker fungerar förvånansvärt bra 
på leden för att vara en djupsnömaskin, 
vilket förvånar mig. Jag hade föreställt 
mig att den skulle vara extremare. Fjäd-
ringen fungerar med hela mig på (109 
kilo) även om leden är dålig. 

Då jag endast haft korta maskiner så 
måste jag säga att den här maskinen 
är helt suveränt bra jämfört med allt jag 
åkt på, Blade-skidorna sjunker inte ner 
så lätt i snön när det går sakta i skogen 
men kanske inte är bäst när det ska 
skråas. Jag har kört mycket led och kan 

Efter dryga 30 mil så börjar jag känna mig 
hemma på min Lynx. 
Av: Per Hagpung

intyga att isrivarna är svinbra även vid 
riktigt hårda förhållanden. Dom är inte i 
vägen när man backar eller överhuvud-
taget egentligen. Facket för glasögonen 
är en bra idé, men kunde varit varmare 
eller tillåta mer luftflöde för att fungera 
riktigt bra. 

Mattan verkar slaka rätt så mycket i 
början eftersom den fick spännas igen 
redan samma dag jag hämtade hem den 
från 10-milaservicen. 

Jag som kört Polaris innan blev posi-
tivt överraskad över att den totala bräns-
leförbrukningen under en dag är ganska 
låg. Märkbart lägre än min Polaris. 

Snön har äntligen dykt upp nu så jag 
återkommer med mera körintryck till 
nästa nummer. 

Det gick utmärkt att hålla fast muttern 
med skruvmejsel vid montering och 
demontering av skruven till  a-armen.

Det finns många sätt att hålla fast en 
mutter då det är helt fantastiskt trångt 
under motorn. Detta är ett av dom. 

Då jag är lite petig så känns det betydligt bättre att stoppa en skumgummibit under 
handtaget och en träkloss under chassit när jag lägger den på sidan. 

Förstärkningskittet som ska göra Boon-
dockern lite rejälare hittade jag på 
Ljungbergs motor men finns säkert lite 
överallt. 

Jag har lite förvånande tappat dynan 
två gånger innan jag stoppade under 
en extra skumgummibit som trycker 
fast låset hårdare. 

Axeln som håller skidorna på plats var 
helt osmord och hade börjat rosta re-
dan efter 8 mil. Som tur är så är man 
extremt händig och tog fram värsta 
grävskopefettet och fixade till detta. 

Jag fick byta ett skidgummi efter att 
ha kört in i en rot. Jag upptäckte då att 
det också blivit en buckla i plåten under 
gummit som fick hamras slät.

Man får borra hål för vissa skruvar själv 
och jag använde en hylsa som stopp för 
att inte borra för djupt. 

Förstärkning monterad och klar. För 
mig tog det cirka  3 timmar inklusive 
kaffepausen att montera det.

635-14/15
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Nikasilbeläggning – cylinderreparationer
Vid ett cylinderhaveri kan vi erbjuda dig ny nikasil-
beläggning till dina cylindrar. Hur trasig cylindern än 
är så går den att renovera – ta bara kontakt med oss! 
Med ny nikasilning blir cylindern i nyskick, men till  
en lägre kostnad än att köpa en ny. 

Från 1950:-
Vi arbetar även med ett utbytessystem på cylindrar, mot en stomavgift, 
för direktleverans. Därför köper vi även upp dina trasiga cylindrar.
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2.790 kr2.790 kr129 kr

Bromsbelägg 
Snopro

FXR Fuel Modular 
Electric Shield Grå-Orange

FXR Fuel Modular 
Electric Shield Svart

från

Kaxiga Mistress Level II är utvecklade för att ge en optimal snöupplevelse. Den 
UV-skyddande linsen ökar kontrasterna och ger bättre syn i snön. Linsens Anti-
Fog behandling i kombination med ventilationsportar hjälper till att förhindra 
imbildning innanför linsen. 

Dr.Zipe Mistress Level 2

499 kr

STÖRST PÅ
UTRUSTNING,

 sledstore.se info@sledstore.seSVERIGES SKÖNASTE SKOTERBUTIK

DELAR
OCH TILLBEHÖR!

HANDLA NU
BETALA NÄSTA MÅNAD!

Fakturaavgift 29 kr. Ingen ränta eller andra avgifter!

Linser till Dr.Zipe Mistress finns i  
7 st olika utföranden. Från 159:- 

7 8 8 0 0 6 0 0 1


