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Skoterns dag & framtiden
Äntligen är kylan här och av någon anledning är förväntningarna riktigt högt ställda 
på den här vintern. Med förra vintern i färskt minne känns det inte helt omöjligt att 
förståsigpåare och spåmän för en gångs skull kommer att få rätt när dom påstår att 
kommande vinter ska bli den kallaste på 1000 år. Kom igen bara säger jag, jag har 
en 50 kilowatts Baxi-panna som jag bara matar full med 50 centimeters björkved 
med jämna mellanrum. Jag vill gärna tro på att vi nu har en överskådlig framtid 
av kalla vintrar framför oss nu, och håller tummarna för det. Förstår ni vad det in-
nebär? Får vi som förra året, snö i hela Sverige, är det ju fullt möjligt med en riktigt 
häftig snöskoterturism där det är möjligt för oss från mitten och den norra delen av 
Sverige att semestra i den södra delen. På en snöskoter! Vilket drömscenario. Helt 
plötsligt kanske snöskotern kommer in i fi nrummet istället för att vara ett transport-
medel för snusande norrlänningar. Jag tror i och för sig att det kommer ta sin tid att 
övertyga de lite klenare sörlänningarna om att man ska vara ute på vintern och leka 
i snön. Men vem vet. Om några år kanske snöskoteråkandet är en angelägenhet för 
hela Sverige. Håll tummarna för att Golfströmmen tar en annan väg och att vi är på 
väg mot kallare tider.

Utvecklingen inom snöskoterbranschen har varit helt fantastisk de senaste fem 
åren. För mindre än tio år sedan fanns det inte en endaste fyrtaktare på marknaden. 
Det skulle aldrig fungera hette det. När Arctic presenterade sin första fyrtaktare 
blev dom hånade och nedsnackade av sina konkurrenter. Till viss del så var den 
ett misslyckande då alla som trodde att en fyrtaktare var slö, fi ck vatten på sin 
kvarn. 40 hästkrafter var kanske inte så mycket att hänga i granen även om 
motorn satt i en touringmaskin. Jag kommer ihåg första provturen som blev 
en riktig aha-upplevelse. Motorn gick så in i hellskotta tyst och var så silk-
eslen, att den upplevdes som en elmotor. Mattan levde om mer än själva 
motorn!
Arctics 4-stroke var startskottet till den följande utvecklingen och hur 
hånad den slöa fyrtaktaren  än blev av konkurrenterna, så skakade dom 
i sina kostymer av rädsla av att bli ifrånåkta på tekniksidan. Utan Arctics 
första försök, hade vi aldrig sett tekniska underverk som tillexempelvis 
BRP:s  E-tec insprutningsmotor. Konkurrens är bra och skapar ett jävla-
ranamma i alla branscher. Att lägga sig ner och grina och skrika fungerar 
inte, man måste helt enkelt prestera själv. Detta gäller även vår bransch. 
Om utvecklingskurvan i snöskoterbranschen har samma branta vinkel 
som den haft de senaste åren är jag helt övertygad om att vi kommer att 
se snöskotrar som går på ett annat bränsle än bensin. Om det kommer 
att vara el, gas eller något annat miljövänligare alternativ, har jag ingen 
som helst aning om. Jag är bara övertygad om att så kommer vara fallet. 
Trodde du för tio år sedan att det skulle säljas ljudlösa 4-taktare som drar 
under litern per mil? Inte jag heller. Kolla närmare på sidan 60 för en rejäl 
lektion i BRP:s nya 600 ACE-motor. Helt fantastisk läsning, och det bästa av 
allt. Motorn från framtiden fi nns redan här och nu, i produktion.
Kul.

Nu är det dags för skoterns dag och här i Dalarna kommer det säkert bli mer 
galet än någonsin. Denna helg är lika helig som jul och midsommar för 
många och liksom startskottet för den roliga årstiden på året. Hallå vin-
tern, välkommen.

Eder Chef och redaktör Björn Friström
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Köp en ny Arctic Cat snöskoter av 2011 års modell senast den 31 december 2010 
och få hela tre års maskingaranti! Gäller ej F 120. Vid köp efter ovanstående 
datum, gäller som vanligt två års maskingaranti. Skynda dig att sätta klorna i en 
2011 års M8 153” HCR – tillgången är begränsad! 

VM-guld, VM-silver och VM-brons!
SM-guld och SM-silver i skotercross!
SM-guld i stadioncross!
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SPORT
En åktur med den revolutionerande lätta MX Z är en åktur som saknar mot-
stycke. Med en acceleration som kräver att du håller i dig. Fjädring som 
tämjer ledens ojämnheter och gupp. Och en manöverbarhet där minsta rö-
relse får en omedelbar respons, både i skoterns uppförande och i din puls.

Månadskostnad* 1.105:-
Rek. ca.pris från 84.900:- inkl moms

UTILITY
En stor vid värld väntar 
bakom de markerade lederna i 
friåkningsområdena. Och det är dit 
touring-arbetsskotern Expedition 2011 
är designad för att ta dig. Nu med anmärk-
ningsvärt bränslesnåla två- och fyrtaktsmotorer, 
ett lätt och ergonomiskt chassi - och rikligt med ut-
rustning för den rätta blandningen av komfort och finesser.

Månadskostnad* 1.040:-
Rek. ca.pris från 139.900:- inkl moms

CROSSOVER
Nypreparerade leder. Orörd 
pudersnö. Renegade är byggd för 
förare som vill ha allt. Baserad på 
det lätta men starka REV-XP-chassit 
reagerar den otroligt lyhört, både på 
leden och i terrängen. Dessa smidiga pre-
standaskotrar har längre drivband och högre styre 
för att överbrygga gupp och tackla djup pudersnö.

Månadskostnad* 1.118:-
Rek. ca.pris från 85.900:- inkl moms

Renegade Backcountry X 600 E-TEC

Renegade Sport 600 ACE
Renegade Sport 550F

Renegade Backcountry X 800R E-TEC

Renegade Adrenaline 600 E-TEC

MX Z X-RS E-TEC 800R
MX Z X-RS E-TEC 600 H.O.

Skandic WT 
600 ACE

Skandic är en arbetshäst. Skotern har 
smart utrustning som är redo att arbeta, 
t.ex. en synkroväxellåda och 12V strömut-
tag. Den får sin kraft från branschens mest 
bränslesnåla motor, den nya 600 ACE-mo-
torn med låga 8 l/100 km. Från att dra tung 
last till ren prestanda: denna skoter har allt 
för att göra precis det du vill.

Månadskostnad* 1.625:-
Rek. ca.pris från 124.900:- inkl moms

Tundra har allt som du förutsätter att 
en lätt sport-arbetsskoter ska ha för att 
klara av jobbet. Plus en högre prestan-
da än du nog förväntar dig. Skoterns 
kombination av ett lätt REV-XU-chassi, 
LTS-fjädring, slät bukplast, långt driv-
band och smal spårvidd ger en flytför-
måga som saknar motsvarighet.

Månadskostnad* 1.235:-
Rek. ca.pris från 94.900:- inkl moms

Expedition SE 
1200 4-TEC

Expedition LE 
600 E-TEC

Tundra LT 600 ACE
Tundra LT 550F

Renegade X 1200 4-TEC

MX Z 
TNT 
550F
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SKI-DOO 2011:
Oavsett var eller hur du åker, har vi en modell som gör dig till en bättre
förare. Efter mer än 50 år i branschen, vet vi att en snöskotermodell inte
passar alla. Det är därför våra modeller i de olika segmenten 2011 är
utvecklade, utrustade och anpassade för lika många olika typer av förare.

Summit Everest 
E-TEC 600

Summit X 
E-TEC 800R

Summit Freeride 
E-TEC 800R

TOURING
Grand Touring 2011. en touring-skoter för två som lämnar alla 
tankar kring jobb i snön som den flyter över. Detta tack vare 
det ergonomiskt avancerade REV-XR-chassit, den exceptio-
nella bränsleekonomin och massor av bekväma detaljer ut-
vecklade för att skämma bort både förare och passagerare.

Månadskostnad* 1.040:-
Rek. ca.pris från 79.900:- inkl moms

brp.com
brpusersclub.com

Grand Touring Sport 600 ACE
Grand Touring Sport 550F

Grand Touring SE 1200 4-TEC

X-TEAM  
WINTER  
JACKET
3 590:- 
Rek. ca.pris  
inkl. moms

EXTREME BUKPLÅT 
REV-XP

1 420 SEK
Rek. ca.pris inkl. moms

860200302

PAKETHÅLLAR VÄSKA 
REV-XP, REV-XR

1 700 SEK
Rek. ca.pris inkl. moms

860200300

SPADE/SÅG 
983 SEK
Rek. ca.pris inkl. moms

415127754

*Avser 72 månader. Handpenning 20 %. Uppläggningsavgift på 495:- samt en aviavgift 
på 39:-/mån tillkommer. Aktuell kundränta: 5,35 %. Finansiering i samarbete med 
Swedbank Finans AB. Med reservation för tryckfel och eventuella prisändringar.

MOUNTAIN
Byggd på det lätta, men samtidigt starka, REV-XP-chassit leve-
rerar Summit branschens bästa effekt-vikt-förhållande. Utrustad 
med den nya S-36-manövreringen och smalare spårvidd, är för-
mågan till s.k. sidehilling och boondocking drastiskt förbättrad. 
Att erövra sluttningarna kommer att vara det enda du tänker på.

Månadskostnad* 1.625:-
Rek. ca.pris från 124.900:- inkl moms



Mc Xpress har gjort sig kända 
för att i snart tjugo år försett 
världen med turbosatser, till 

bland annat motorcyklar, snöskotrar och 
fyrhjulingar. Ju längre de har hållt på och 
ju mer sofi stikerade de överladdade ut-
gångsobjekten varit har också tillförlitlig-
heten infunnit sig. Idag sitter det insprut-
ning på alla fyrtakts snöskotrar vilket gör 
livet för en överladdad maskin mycket 
lättare. Menar jag att en snöskoter som 
fått sin originaleffekt dubblad, har kvar 
sin tillförlitlighet? Njae, inte riktigt. Räkna 
med ett eller annat rembyte extra, men 
så länge du inte på eget bevåg mixtrar 
med laddtryck och övriga inställningar, 
så fungerar en turbomaskin förvånans-
värt klanderfritt. 

Mc Xpress kommer med några riktigt 
stora nyheter på skotersidan till denna 
säsong i och med att de presenterar 
fl era olika turbosatserna till nya Yamaha 
Apex och Ski-Doos fi na 1200. 

För den som på ett enkelt sätt vill få en 
vrålstark Ski-Doo 1200 fi nns numera en 
lågtrycks-turbosats, som man helt enkelt 
bara bultar på originalmotorn utan några 
andra modifi eringar, som till exempel 
kompressionssänkning. 

Resultatet blir en extremt tystgående 

Att öka effekten har alltid varit ett kärt ämne för 
oss skoteråkare, och aldrig har det väl varit så 
enkelt som nu.
Text: Björne
Bild: Erik M

Ski-Doos 1200 levererar över 300 kusar vid 1,3 bars tryck. 

maskin som levererar 180 vilda kusar. 
Vi citerar Jonas Brännström, ägare av 
SkiDoo Servicen i Piteå och inbiten tur-
boåkare. 

–Det känns ju inte att den har turbo. 
Vi hoppas han syftar på den obefi ntli-

ga turbolagen då den här maskinen sna-
rare upplevs som den helt plötsligt fått 
en betydligt större motor. Vill du ha lite 
mer mos i din Ski-Doo har du alternativet 
att sänka kompressionen och välja tur-
bosatsen  med 19T laddaren och på så 
sätt få hela 307 hästar vid 1,3 bars tryck. 
Kanske nya Apexdödaren? Värt att kolla 
upp lite närmare för dig som har eller är 
på väg att tjacka en Ski-Doo 1200. 

Till Yamaha Apex lanseras nu en mot-
svarighet till 1200:ns lågtrycksvariant 
som vid endast 0,35 bars tryck levererar 
200 kusar. Ingen kompsänkning krävs, 
vilket gör också denna sats väldigt lätt-
monterad. 

Dessutom har Mc Xpress utvecklat en 
”vanlig” turbosats som ger 290 hästar 
vilket ger Yamahas best raketegenska-
per. 

Kom igen nu, var inte tråkig, var lite 
speciell och dra på en turbo på din slä-
de. Tänk på att ingen kommer ihåg en 
fegis.

10 2-10/11
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Priser 
180 hk turbosats Ski-Doo 1200   pris 25 900:- 
250 hk turbosats Ski-Doo 1200  pris 40 500:-
307 hk turbosats Ski-Doo 1200  =Specialbeställning pris 41 500:- 
200 hk turbosats Yamaha Apex   pris  34 000:-
290 hk turbosats Yamaha Apex   pris  39 000:- 

Vill du ha en skoter med raketegenskaper och på så sätt fl yga lågt över snölandska-
pet kan det vara läge att inköpa 290-hästarskitet till din 2011 Apex.

Med origi-
nalkompres-
sion och en 
180-hästars-
sats får du en 
extremt tyst-
gående maskin 
på anabola. 

112-10/11
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EN IMPONERANDE  LINEUPLYNX 
2011

SPORT
De nya, strömlinjeformade Rave-skotrarna är avsedda för förare 
som vill njuta av fartens tjusning. Även de mest utmanande lederna 
är rena barnleken på din Rave med sina överlägsna egenskaper.

Månadskostnad* 1.079:-
Rek. ca.pris från 82.900:- inkl moms

RAVE™ RE
800R E-TEC

RAVE RE 600 E-TECRAVE SC 600 E-TECRAVE 550

CROSSOVER
Även om du står inför en tuff sträcka, en ojämn skoterled eller meterdjup 
snö, kommer du garanterat fram på din pålitliga Xtrim – och hem igen.

Månadskostnad* 1.144:-
Rek. ca.pris från 87.900:- inkl moms

XTRIM COMMANDER LTD 600 E-TECXTRIM SC 600 E-TECXTRIM 550

XTRIM™ 
BOONDOCKER 
800R E-TEC

XTRIM COMMANDER™ 600 E-TEC

NOGA UTVALDA LYNXKLÄDER & -TILLBEHÖR

Är du redo för extrema förhållanden? 
Din Lynx är det. Lynx snöskotrar är utvecklade, byggda och testade för att klara tuff 
användning under de utmanande förhållanden vi har i norr.

Tack vare ett stort utbud av standardtillbehör och bränsleeffektiva Rotax-motorer i en 
klass för sig, erbjuder Lynx skotrar en övergripande lösning till ett överkomligt pris.

1 + 1 dyna 
FRÅN 
6 236 SEK
Rek. ca.pris inkl. moms

619400068

Förvaringsbox  
49 Ranger 
3 476 SEK
Rek. ca.pris inkl. moms

860200516
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EN IMPONERANDE  LINEUP

ADVENTURE™ 
GRAND TOURER™ 
1200 4-TEC

UTILITY
yn  arbetsmodeller har tagits fram för krävande yrkesbruk 

och klarar av uppdrag i de tuffaste förhållanden. är arbetsdagen sen 
är slut, blir den smidiga skotern i stället en trevlig kamrat på utflykten.

Månadskostnad* 1.040:-
Rek. ca.pris från 79.900:- inkl moms

YETI 550 YETI PRO V-80049 RANGER™ 600 E-TEC 59 YETI® 600 ACE

© 2010 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

brp.com
brpusersclub.com

ADVENTURE  
600 ACE

ADVENTURE  
GRAND TOURER 
600 E-TEC

TOURING
De ly iga och bekväma dventuremodel-
lerna är hela familjens favorit på vinter-
utflykterna och gör utflykterna till trevliga 
upplevelser ni kommer ihåg med värme.

Månadskostnad* 1. 00:-
Rek. ca.pris från 99.900:- inkl moms

Fairbanks Jacket
2 490 SEK
Rek. ca.pris inkl. moms

6500690690

Justerbar styrhöjare 
2 343 SEK
Rek. ca.pris inkl. moms

619400074

IMPONERANDE  LINEUP



Vad gjorde vi för tio år sedan?

Innehåll nr 2-00/01
Djupsnömaskiner
Team SnowRider
På besök i Pålmark 
Reportage om Mc Xpress
500 cc
600 cc
700 cc
800 cc
www.otlas.se
Silly Season allt om 2001 
års skotercross

För exakt tio år sedan presente-
rade vi en herrejösses massa ma-
skiner. Lössnö och sportsegmen-

tet avhandlades och det här var på den 
tiden då det fanns snöskotrar med 500, 
600, 700 och 800 kubik! En faslig mas-
sa maskiner var det att skriva om och vi 
tycker faktiskt att det är bättre nu idag 
när tillverkarna sansat sig lite. Jag kom-
mer ihåg ett år när Polaris ensam hade 
47 olika maskiner på SnowShooten! För 
två år sedan hade dom 10!

Branschen har ändrat sig drastiskt, till 
det bättre. För tio år sedan hade vi det 
anrika och faktiskt också framgångsrika 
Team SnowRider i full gång, och vi bär-
gade en hel del SM-medaljer innan vi la 
ner den satsningen. Erik Marklund på 
Mc-xpress hade precis börjat bekanta 

sig med fordonet snöskoter men gav inte 
mycket för de rykande tvåtaktarna. Just 
i detta ögonblick hade inte han en aning 
om att hans företag tio år senare skulle 
ha större delen av omsättningen från 
just detta fordon. År 2000 trodde ingen 
att fyrtaktaren skulle göra intåg i denna 
bransch. En känd Arctic Cat-profi l i det 
närmaste skrek dåvarande chefredaktör 
Henrik Åslund rätt i ansiktet. ”Det 
kommer inte att fungera med fyrtakt 
i en snöskoter, FATTA DET en gång 
för alla. Han hade fel.....

SnowRider är inne på sitt fjorton-
de år och inser att om branschen 
fortsätter ha den här utvecklings-
kurvan, så fi nns det maskiner som 
går på ett annat bränsle än bensin, 
om ytterligare 14 år. Fränt!

14 2-10/11
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Så satt jag där i vardagsrum-
met en sen augustidag i 2009. 
Stämningen var lite trist och jag 

surfade runt på internet och tittade på 
bilder från skoterturen i British Colum-
bia i Canada. Jag kände suget efter mer 
äventyr och vi pojkar i FFAF, Föreningen 
För Alternativt Friluftsliv, hade ju snackat 
mycket om en ny tur över dammen, så 
snart som möjligt, för att köra mer sko-
ter. Chris Burandt är ju ett namn som de 
fl esta i snöskotervärlden känner till och 
under mitt internetsökande var jag in 
hans hemsida www.burandtsbackcoun-
tryadventure.com, som ju också måste 
vara en av världens längsta internet-
adresser. Jag surfade runt på hans sida 
och bestämde mig för att skicka honom 
ett mail där jag skrev lite om mig själv, 

mina erfarenheter och vad vi höll på med 
här hemma angående snöskoter. Själv-
klart var jag nyfi ken på vad han eventuellt 
kunde erbjuda oss norrmän av utmaning-
ar och jag fi ck svar redan nästa dag med 
en massa nyttig information och intresset 
för att dra över dit steg med fl era hack. 

Våra telefonnummer blev utväxlade 
och frågor och svar haglade fram och till-
baka. När jag hade nog med information 
startade jakten på fl er resekamrater. En 
liten check inom kompisfl ocken var allt 
som behövdes och efter två dagar hade 
jag fått svar från tre kompisar som ville 
vara med. Chris kunde ta sex personer 
med sig ut på äventyr och han ville att vi 
skulle fylla dom sista två platserna också. 
Att hitta två personer till skulle väl inte 
vara något problem. Biljetterna blev be-

ställda hos www.usaexperten.no i sep-
tember 2009 och tiden fram mot avresan 
gick fort och trots fl era förfrågningar till 
fl era personer om att följa med, var det 
ingen som hade råd eller möjlighet att 
följa. Många menade att detta måste 
vara det råaste man kunde göra inom 
skoterturism och dom ville gärna vara 
med, men det blev bara vi fyra. Daniel 
Lind, Bjørn Nicolaisen Fredrik Nicolaisen 
och undertecknad Pål Steinrud från met-
ropolen Mosjøen.

Måndag-Tisdag
Dagen för avresan kom och vi startade 
upp från Mosjøen sent en måndag kväll 
den 15:e mars. Flygresan startade från 
Trondheim , via Amsterdam, Minneapolis 
och till slut landade vi i Denver, Colo-

rado. Där kom 60-åriga Uncle Buck och 
hämtade oss i en förväxt Ford Excursion.  
Turen gick in till Silverthorn där Sandy, 
Chris fru, kom och mötte oss. Så långt 
hade vi knappt sett någon snö efter vä-
gen och nu var det bara 40 minuter kvar 
till målet. Jag var riktigt bekymrad över 
den uteblivna snömängden. Vi åt en 
sen middag med Sandy innan vi körde 
till Kremmling där vi skulle bo i sju dygn. 
Jag tog reda på innan att Kremmling lig-
ger på ungefär samma breddgrad som 
sydspetsen av Italien. Vi var ju tämligen 
långt söderut och det kunde väl ha något 
med snöbristen att göra. Kremmling som 
ligger på cirka 2200 meters höjd var vi 
övertygade om skulle ha ett rejält snö-
täcke, men vi kom fram utan att ha sett 
en enda snöfl inga. 

Ännu en gång får vi äran att följa med på en 
av Pål Steinrud och hans kompisars resor till 
kontinenten i väster. Förra gången var dom i 
Sicamous, Canada och denna gång gick turen 
till Kremmling i Colorado, USA.
Text&Bild:Pål Steinrud
Översättning:Togga
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Vi var tvungna att besöka jättegaraget 
på 300 kvadratmeter och kolla in våra 
maskiner som vi skulle köra de kom-
mande fem dagarna. Där inne stod det 
upplinat elva stycken 2010-modeller av 
Polaris RMK 800 och alla med efter-
marknadsgodis. Två stycken med turbo-
snurror och resten med SLP-pipor med 
mera. Att dessa maskiner var av årets 
modeller var lite svårt att förstå. Hade 
jag inte vetat det, skulle jag trott att ma-
skinerna var minst tre år gamla. Alla var 
väl använda med andra ord. 

Efter en lång flygtur var vi alla slitna 
och egentligen klara för sängen. Vi gick 
in i The Crib som låg alldeles bredvid 
och väl där inne träffade vi Tom Opre 
från Tahoe Films med sitt team. Jag 
visste från tidigare att Bret Rasmussen 

också var där med sina medhjälpare, 
bland annat George Marsh, som skulle 
filma materialet till nästa års Sledheads 
5. Efter att ha hälsat på dessa skoteri-
koner fick vi våra rum tilldelade och gick 
till kojs.

Onsdag
Första dagen körde vi ut till ett område 
som Chris och hans skoterpolare aldrig 
hade varit i tidigare, och givetvis inte vi 
heller. Området heter Sheephorn och 
på grund av att ingen i följet hade varit 
där tidigare, lyckades vi med att köra 
riktigt fel på en liten smal väg, med tre 
stora ekipage med släp bakom. Bret 
Rasmussen med sin stora semihängare 
var en syn att se när han vände på den 
smala vägen hur lätt som helst. Vi kom 
till rätt ställe och till slut fick vi lasta ur 
12 skotrar, utrustning, alla filmare, crew 
och stuntförare. Det kändes som att 
det var femtio grader plus och det var 
nästan ingen snö här heller. Det blev en 
varm dag och det märktes på leden, som 
var riktigt blöt och hal, och gick upp till 
området vi skulle köra i. Vi kom till ett 
område som ligger en god del högre 
upp och därmed fick vi äntligen puder. 
Vi fann några orörda områden i ett par 
sluttningar där det blev riggat för film-
ning och vi blev åskådare för en stund. 

När Bret och Chris var färdiga med 
sina konster blev vi äntligen inviterade i 
området för att testa våra kunskaper. Det 
blev några klättringar, några donuts och 
sen var det stopp. Här var det något som 
var fel, totalt helfel. Vi fick inte tillräckligt 
med luft för att ens kunna röra oss i mer 
än två minuter. Jag var ju klar över att jag 
inte hade den bästa kondisen, men det 
här var ju nästan skamligt. Det blev att 
köra i fem minuter och vila i femton. Kul, 
men så blev vårt första möte med 3500 
meter över havet. Jag hört om detta fe-
nomen tidigare men jag trodde inte att 
vi skulle reagera på det här sättet. Men 
vi kom ju ut ur flyget för cirka tolv tim-
mar sen och det var väl inte annat än att 
vänta. Annat folk har ju cirka en vecka på 
sig att förbereda sig innan dom tar sig an 
dessa fysiska utmaningar. Det säger sig 
självt att att detta blev tungt. 

Vi fortsatte dagen med mer filmning av 
stjärnorna Bret och Chris, samt att vi fick 
pröva på att köra i samma terräng som 
dom. Det var helt imponerade att få upp-
leva dessa två förarna i action. Det gick 
inte att peka på en sluttning och undra 
på om det gick att köra där, utan att en 
av dem kom ner, eller körde upp på den. 
Det blev några otroliga erfarenheter den 
första dagen och en massa coola bilder. 
Det blev en del filmning på oss också, så 

Från vänster Bret Rasmussen, Pål Steinrud, Chris Burandt, Bjørn Nicolaisen, 
Fredrik Nicolaisen och Daniel Lind.

Chris Burandt och Fredrik Nicolaisen 
poserar vid ett söndervridet träd.

Under filminspelningarna visade våra stuntkompisar vad man kan göra med en 
skoter

Ja visst är det Fredrik som kört fast 
igen.

The Burandts, Chris, Sandra och Stry-
der
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Chris garage

lika slitsam dag, som de föregående, 
var vi sent hemma igen i Kremmling. 
Chris och Sahen hade använt dagen till 
att vara i verkstaden och fixa i ordning 
skotrarna till nästa dag. Någonstans 
kände jag att det det hade varit kul att 
göra dom sällskap, istället för att ha 
varit och shoppat som galningar hela 
dagen. Men lite shopping till dom där 
hemma måste väl göras för att få lov till 
att dra iväg på en sån här kompisresa.

Lördag
Nästa dag var vi något mer upplad-
dade för att dra ut igen, kanske mest 
på grund av all snö som kommit dagen 
före. Efter mina erfarenheter från BC, 
Canada året före var jag väldigt spända 
på hur mycket mer snö som fallit uppe 
i bergen än där nere där vi bodde. Tu-
ren gick idag upp till Spring Creek och 
det syntes gott i terrängen att det hade 
ramlat ner massor med snö. Det tog inte 
lång tid från att vi hoppade ur bilarna 
tills att vi var uppe i orörd terräng denna 
dag. Det var endast vi och pappan till 
Sahen Skinner som var på berget från 

dagen, efter en riktigt blåsig natt, var 
det äntligen vitt ute och det snöade en 
hel del. Efter frukosten bestämde vi oss 
för att just denna dag skulle vara fri från 
skoterkörning, eftersom det var dålig 
sikt och vi kunde hellre dra ut på lite 
shopping. Sandy bestämde sig för att 
följa med och hjälpa oss med vår shop-
ping, perfekt. Vi åkte in till Silverthorn 
där vi stannade till sen kväll och vi åkte 
hem med varma visakort och en propp-
full Ford Excursion. Jag tror till och med 
Sandy var imponerad över hur duktiga 
vi var när vi köpte allt från fjärrstyrda 
helikoptrar, skor i alla möjliga varianter, 
kameror, konstiga piller i varierande 
färger och annat smått och gott. Att 
handla i USA är kul och det är billigt, 
samt att kursen mellan den norska 
kronan och dollarn gör sitt till. Vi blev 
också tvungna att köpa flera nya bagar 
för att kunna frakta allt hem. 

Bev hade lagat Baby Spareribs åt 
oss den kvällen. Men som nybakta sho-
poholics kom vi inte hem i tid till mid-
dagen och vi var tvungna att äta under 
färden från Silverthorn. Efter en minst 

vi får vänta i spänning och se om vi ock-
så får vara med i någon film. Efter hem-
komst gick vi ut för att äta med Chris 
och familjen. Vi träffade också några av 
deras trevliga vänner från Texas som 
var väldigt intresserad av Norge och 
Skandinavien. Vi var tämligen slitna ef-
ter vår första dag och det var sent när vi 
drog oss tillbaka för att vila inför nästa 
dag av terror.

Torsdag
Vi vaknade upp till en fantastisk frukost 
som lagades av Sandy’s mamma, Bev. 
Hon fixade med både frukost och mid-
dag till oss alla och det är ju egentligen 
konstigt att vi inte la på oss mer kilon, 
medan vi var där. Det var en helt fantas-
tisk uppdukning, och det varenda dag. 
Efter en underbar frukost drog vi iväg 
mot Rabbit Ears och även idag tillsam-
mans med hela filmcrewet, Chris, Bret 
och Ryan Nelson. Nästan halva dagen 
gick åt till filmning, riggning och coola 
stunts med dessa välkända förare. 
Efteråt följde Bret och George Marsh 
med oss norskar vidare för att släppa 
lös utan kamera. Efter att jag och Bret 
hade pratat ihop oss dagen innan, att vi 
var av samma religion Arctic Cat, fick 
jag låna hans M8 Turbo Intercooler med 
över 250hk med en massa annan an-
passning . En hel dag satt jag på denna 
fantastiska maskin som går sinnessjukt 
bra och levererar krafter i överflöd, pre-
cis när du ber om det. Boondocking 
mellan träd och hinder i brant terräng 
var inte några problem, varken uppför 
eller nerför. Skotern passade mig mer 
än perfekt till skillnad mot min utan in-
tercooler och som i jämförelse saknar 
50 till 60 hästkrafter i jämförelse med 
Brets. En liknande maskin som Brets 
hamnar högt på min önskelista. Det 
lilla som var kvar av dagen tillbringade 
jag på George Marsh’s M8 som var en 
2011 modell och som Bret tagit med 
från Arctic Cat för test inför nästa års 
produktion. 

Vi hade haft en fantastisk utedag och 
startade hemfärden mot bilarna. På 
vägen hem hittade vi några sjuka slutt-
ningar som dom hade kört året före. Det 
såg ganska vilt ut men Chris och Bret 
ville pröva. Chris åkte först med bra fart 
och det bar av uppåt. Mer imponerande 
var det att se Bret köra alldeles efter. 
Först för att passera Chris spår nere i 
botten av backen, som nu var fyllt med 
lös snö som han måste passera i låg 
fart och fick därmed inte samma fart 
som Chris drog nytta av för en stund 
sedan. När han passerat alla hinder 
längre upp i backen kunde han dra på. 

Skotern svarade på Brets uppmaning 
och började klättra uppöver. Det var ju 
tydligen inte lov att köra i samma spår 
som någon annan, så han gjorde ett 
nytt spår med katten upp och i samma 
chute han också. Chute betyder rutsch-
kana och det som amerikanarna menar 
är en ränna i sluttningen. Vi andra körde 
upp till toppen vid sidan av deras spår 
där det inte var lika brant. När vi fick se 
spåren från ovansidan och de sista 50 
metrarna mot toppen som gick nästan 
helt lodrätt upp, slog hakan ner i snön. 
George Marsh filmade lite mera teknisk 
körning av dessa två skoterartister inn-
an vi körde tillbaka till bilarna. 

Hemma väntade ännu en god middag 
tillagad av Bev och vi alla stoppade i 
oss rejält med äkta amerikansk föda. Vi 
tog farväl av Bret Rasmussen och hans 
vänner eftersom dom skulle åka tidigt 
morgonen efter för att ge sig ut på an-
dra äventyr.

Fredag - Fridag
Vi hade planlagt en enda fridag utan 
skoterkörning och då vi vaknade den 

Bara att stå och fota i branten där Bret 
Rasmussen körde var en utmaning.
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Visst det är coolt med jättestora bilar med jättesläp och det är problem att vända om man kört fel. Bret Rasmussen visade dock 
att han klarade av att hantera storleken.

Det är svårt att se leendet bakom hjälm och glasögon. Med en tummenupp, visade 
man för omgivningen att allt var helt underbart och att man bara ville ha mer. Dan-
iel Lind var på cirka 4000 meter över havet och syrets frånvaro gjorde sig påmind.

Vi kunde också göra trix. Här ser vi en one foot 
riding, bigsmile with headtwist.

Hade det inte varit för Fredrik Nico-
laisens alla fastkörningar kunde vi ha 
hunnit dubbelt så långt varje dag.

våran grupp, inget filmteam idag  Den 
här dagen lekte vi och tränade högst 
upp vid trädgränsen, med andra ord 
ganska högt upp och därmed en hel del 
öppen terräng. Inte fullt så teknisk och 
det var en fördel för oss så att vi kunde 
breda ut oss lite mer. Vi använde dagen 
till att finslipa lite teknik, filma oss själva 
och ta en del bilder av varandra i den 
härliga nysnön. Det hade snöat cirka 60 
centimeter på ett dygn. Men på grund av 
vinden låg det inte så mycket snö uppe 
vid trädgränsen och därför körde vi mest 
strax under den. Dagen bjöd på suve-
ränt väder med nästan klarblå himmel 
och sol. Vi avslutade dagen utan onö-
diga olyckor och satte kurs mot bilarna 
för att avsluta dagen. Babyspareribsen 
som vi missade kvällen innan fick vara 
dagens middag och dom var alldeles 
underbara. Som vanligt var det inget att 
klaga på när det gällde maten, det var 

helt underbart gott. Efter maten var det 
tid över för lite facebook och några av 
oss gick ut i garaget för att fixa lite med 
maskinerna och utrustningen.

Söndag
Näst sista dagen åkte vi långt bort från 
Kremmling, till Winterpark. Det är en 
bra skidanläggning som ligger en och 
en halv timmes bilfärd från våra stugor. 
Chris tog oss med in i en terräng som 
milt sagt var spännande. Han lotsade 
oss fram upp genom skogen under lång 
tid tills att den öppnade upp sig något 
mer. Vi kom fram till en terräng som vi 
norrmän känner igen oss i. Den liknade 
mer den skandinaviska terrängen vi har 
på cirka 1000 meters höjd men vi var 
på över 3500 meters höjd. Några välan-
vända sluttningar förstörde vi ännu mer, 
innan vi vände neråt igen. Chris satte 
igång med sina innovativa spårval och 

vi hamnade i en bäckravin som hade 
branta väggar på bägge sidor. Det var 
antingen ner eller upp som gällde och 
när upp inte kändes som ett bra alter-
nativ blev det med uteslutningsmetoden 
att valet föll på neråt. Efter ungefär en 
kilometer kom vi in på leden igen där vi 
stannade upp när vi kom på att vi tap-
pat bort Sahen. Jag hade snackat med 
honom cirka 300 meter tidigare och då 
var både han och skotern okej. Något 
måste ha skett alldeles efter. Chris drog 
upp för att hjälpa han medan vi slappade 
lite innan det började klia i gastummen. 
Området som vi stannat i bjöd på inbju-
dande lek och helt plötsligt satt dom 
röda Polarisarna fast lite överallt.

Vår eminenta guide lämnade leden 
och började en ny klättring genom sko-
gen där det var brant, oländig terräng 
och tät skog hela vägen. Flera gånger 
tänkte jag att det inte skulle gå, men 

jag passerade det ena trädet efter det 
andra. På slutet körde jag med öppen 
mun och pustade som en knölval för att 
få tillräckligt med syre i lungorna. Det var 
inte långt ifrån att jag gav upp i brist på 
luft. Men när skogen öppnade sig och 
jag slapp sikta och slita i skotern för att 
få den med mig, såg jag en möjlighet till 
att kunna hänga med dom andra. Vi kom 
till en topp som låg på 12500 feet över 
havet som motsvarar runt 4000 meter. 
En helt suverän utsikt och där kunde 
jag sitta en stund för att få tillbaka an-
dan och bara njuta av Colorado. Chris 
berättade för oss tre som kom upp, vad 
vi såg i olika riktningar, men jag brydde 
mig inte ett dugg. Jag hade nog med mig 
själv och jag bara njöt. Vi tog oss ner 
till de andra som stog lite längre ner på 
berget och väntade på oss. Där var det 
vindstilla och vi stannade ännu en gång 
för att få i oss lite mat. In på leden igen 
och Chris ville köra lite mer berg och 
dalbana med oss innan vi kom fram. Det 
slutade med att vi körde i en liknande 
bäckravin som tidigare, till skillnad att 
denna gång var det bara uppöver som 
gällde. Milt sagt blev det ett antal stopp 
på vägen och spaden användes flitigt. 
Fredrik skottade som en galning medan 
vi andra filmade och fotade situationen. 
Efter en nog så strapatsrik tur var vi till-
baka helskinnade och undrade som små 
smörgåsätande norska skolungar vad 
Bev hade lagat för mat denna dag.

Måndag - sista dagen
Under den sista dagen drog vi tillbaka 
till Rabbit Ears, bara Chris och vi fyra 
norskar. Sahen fick stanna kvar hemma 
för att fixa med utrustningen som dom 
skulle ha med till Jackson Hole kom-
mande helg. Vi använde dagen till att 
filma och ta bilder. Det blev en hel del 
letning för att hitta drivor och bra ter-
räng att hoppa i. Vi åkte vidare inöver 
området och Chris lyckades lura in oss 
i en tekniskt svår terräng ännu en gång. 
Där körde till och med Chris fast. Vi fann 
några fina linjer för skråkörning medan 
vi blev filmade. Det blev en spännande 
körning vidare nedåt med tät skog och 
en del mellanstora drop mellan träden. 
Vi lunchade högt upp på motsatt sida av 
dalen där vi tidigare kört och vi kunde se 
ut över spåren vi lyckats göra på andra 
sidan. Supergod lunch med choklad, 
torkat kött och massor med vatten. Det 
gick en del vatten, ungefär två till tre li-
ter per person. 

Vi avslutade vår dag lite tidigare då vi 
skulle åka hem nästa dag och efter lun-
chen började vi färden tillbaka mot bilen. 
Välbehållna kom vi tillbaka till Chris bil 

Det är svettigt att vara Bret Rasmussen
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med stort B, som bör omnämnas. Det 
första som man märker när man kliver in 
i bilen är att det finns en uppsjö med mä-
tare för nästan all sorts övervakning. Den 
där dieselkärran drar nått så in i bängen 
om man missbrukar gaspedalen. Motorn 
har dubbla turboaggregat och en massa 
annat som Chris fått av välvilliga spon-
sorer. Vi försökte få Chris att köra ifrån 
en bil vid ett trafikljus, men han nekade 
bestämt då han menade att han skulle 
slita bakaxeln i stycken med det enorma 
vridmomentet. Med en så stor bil med en 
minst lika stor släpvagn lät det trovärdigt. 
Chevan utvecklar 550 pigga hästkrafter 
på bakhjulen. Något vi var vittne till när 
vi körde om en lastbil i en uppförsbacke 
med en 3500 kilos släpvagn hängandes 
bakom. Chevan accelererade förbi trai-
lern som en sportig personbil skulle gjort 
utan släp. En sådan bil ska jag sätta upp 
på min måste-att-ha-lista. Bev hade lagat 
älggryta till oss denna gång och som van-
ligt åt vi tills att vi var proppmätta.

Resten av dagen användes till att 
packa våra bagar och se till att vi fick med 

oss utrustningen och det vi köpt.  Vi var 
tvugna att packa med list och finess för 
att överhuvudtaget få plats med allt. Sista 
kvällen tillbringade vi tillsammans med 
Chris, Sandra, deras lilla son Stryder och 
självklart Sahen. Dom gav oss massor 
med Monstersaker och dom skrev sina 
autografer och hälsningar på affischer 
som vi kunde ta med oss österut. Dagen 
efter skulle vi upp tidigt och åka med Un-
cle Buck in till Denver och flygturen hem. 
Vi tog farväl för den här gången och gick 
till sängs.

Home sweet home
Om man ska summera turen så här i 
efterhand när den sjunkit in lite, kan jag 
konstatera att den varit en upplevelse 
utan motstycke. Vi körde skoter i fem da-
gar med Chris Burandt som mentor, i den 
mest krävande terrängen man kan tänka 
sig. Vi har dessutom fått träffa flera per-
soner som man tidigare bara sett på film 
eller läst om i någon tidning som riktar sig 
till oss skoteråkare. Som exempel kan jag 
nämna: Bret Rasmussen som sägs vara 

den ledande freerideköraren i världen 
och pappan till den körstilen som han 
och Chris använder sig av. Ryan Nelson 
som också är känd ifrån flera skoterfilmer 
dök upp och var tillsammans med oss 
under två dagar. Vi har också mött Tom 
Opre från Tahoe Films och som hör till 
dom ledande skoterfilmsproducenterna 
i världen. Vi fick vara med och se hur 
en filminspelning går till och samtidigt 
fått en försmak av det som kommer på 
dvd till hösten. Vi har sett massor med 
underbara vyer och gjort massor med 
helt galna spår i sjukt brant och teknisk 
terräng. Vi har suttit fast överallt men vi 
har samtidigt lärt oss massor av våra fö-
rebilder. Vi kan inte annat än att buga och 
tacka för allt dom tog med oss på, under 
tiden varit där. Tusen tack till både Chris 
och inte minst Sahen för all hjälpsamhet 
i samband med dom få gångerna vi satt 
fast. Det var sympatiska karlar som bjöd 
massor på sig själva hela tiden och man 
kände sig som hemma tillsammans med 
dom, från första stund. 

Allt från mat till själva upplägget var 

av första klass hela vägen. Till en början 
kanske vi tyckte att priserna var lite väl 
höga. Men så här i efterhand kan man 
konstatera att vi fick jättemycket för 
pengarna och dom ställde upp på oss 
hela tiden. Dom själva, utrustningen, 
kontakterna vi fick nyttja och inte minst 
med all den utrustning som dom hade 
för att göra oss nöjda fann vi ut att det 
kostade så pass mycket för våra värdar, 
att det var värt varenda krona. Chris an-
vände sig av sina närmaste för att få till 
det hela och jag kan inte säga annat att 
han fått till det så långt. Allt var perfekt 
för oss och vi kan rekommendera en lik-
nande resa för alla skoterintresserade. 
För alla som tycker att detta låter intres-
sant är det bara att gå in på www.bu-
randtsbackcountryadventure.com och 
boka en tid med Chris och Sahen inför 
nästa säsong. Om du ens tänker tanken 
på att göra något liknande, gå och be-
ställ biljetter med en gång.

Ryan Nelson var som alla de andra 
kung på att göra stunts med skotern.

Vi som är tillräckligt gamla känner igen 
oss i filmerna om familjen Macahan

En riktig uramerikan som kallades för 
Uncle Buck var taxichaufför åt oss till 
och från flygplatsen.

Min jacka signerad av Chris Burandt.

SnowRider har min e-postadress om 
du undrar något.
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Kör längre.

Apex SE och Apex X-TX
www.yamaha-motor.se

• EXUP avgasventil – ger ännu mer effekt, ännu bättre vridmoment och lägre bränsleförbrukning
• 44 mm Camoplast Back Country matta är standard 
• Bästa driftsäkerheten, högsta kvalitén och 2-års garanti till fantastiskt förmånliga priser: 
 Apex SE: 153.900:- / Apex X-TX: 162.900:- (rek. ca-pris inkl. moms)

 KÖP NU! 0% ränta i 12 månader, gäller till 15  december på 2011-års modeller. 
 Besök din Yamaha-återförsäljare för ytterligare information

Yamaha är först i världen med  
elektrisk servostyrning (EPS)
EPS gör att du orkar köra längre, snabbare  
och säkrare utan att trötta ut dig efter en dags 
körning. Den nya 4-taktsmotorn på 998  cc och 
4 cylindrar har mer effekt och bättre vridmo-
ment. 4-taktstekniken som våra konkurrenter 
kopierar är den rena tekniken som enkelt klarar 
de hårda EPA2012 miljökraven.

Mycket längre.



Du går i snöskoterköpartankar 
och vet inte riktigt vad du vill ha, 
men tycker att de där långa ma-

skinerna ser riktigt fräna ut, en sån kan 
man ju använda till det mesta? Du har 
rätt, de är fräna, men du har också fel. 
Om du tror att du vill ha en lössnöma-
skin, vill du nog troligen inte ha någon. 
En lössnömaskin köper man när man vill 
lära sig något nytt, bor på ett ställe där 
det alltid finns mycket snö, tröttnat på 
ledåkning och sedan länge lagt ner det 
där med att hoppa i de värsta ravinerna 
och samtidigt är helt övertygad om att du 
vill ha en. Jag vet inte riktigt om jag kan 
räknas som medelåkaren, men jag har 
kört allt från skotercross till enduro, tou-
ring och friåkning, och har idag hunnit 
fylla 40 år. Jag gillar allting som har mo-
tor men har tröttnat på att dunka led, mil 
efter mil med fullt gaspåslag. Jag vill inte 
säga att jag blivit bekväm, snarare att jag 
börjat tänka lite på konsekvenserna. Jag 
gillar utmaningar och har därför sedan 
några år tillbaka mer och mer ägnat mig 
åt friåkning med maskiner anpassade 
för ändamålet. Men varför inte köpa en 
mellanlång hybrid då? I min mening är 
en halvlång maskin alldeles för kort för 
riktigt extrem körning och helt enkelt inte 
lika bra som en fullång lössnömaskin. En 
såkallad lössnömaskin är helt outstan-
ding i sitt rätta element, och samtidigt 
nästan helt värdelös då det ska köras 
led. I min (och tillverkarnas) tycke ska 
man endast transportera en lössnö-
maskin på led, inte köra inspirerande. 
Lössnösegmentet är det mest speciali-
serade i sitt område, och bör användas 
därefter. Vill du ha en allroundmaskin, 
köp en hybrid. Nog om detta. Det här är 
vad tillverkarna har att erbjuda till denna 
säsong.

Yamaha M-TX 2011
Yamaha har på sitt eget sätt tillgodo-
sett alla slags lössnöfantaster i några år 

Att köpa en maskin 
som är specialiserad 
för lössnökörning 
har både sina för 
och nackdelar. Alla 
tillverkare har sin 
idé om hur man 
bygger den ultimata 
lössnöracern vilket 
alltid brukar resultera i 
att den är dåligt på allt 
annat än just körning i 
det lösa vita pudret.
Text: Björn Friström Stefan Sund  
Bild: Björn&Klockar
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nu! I min mening hette Yamahas första 
lössnömaskin ET 400 P, som med sin 
4-metersmatta var bra för sin tidsålder. 
När Yamaha presenterade sin SX 700 
Mountain Max så började det hända gre-
jer, men ändå inte. Den såg ut som en 
lössnöracer men var i slutändan med da-
gens mått mätt en något längre ledma-
skin. Det var egentligen förra året som 
jag tycker att bitarna började falla på 
plats i och med Nytro M-TX som mer än 
någonsin var byggt för ändamålet. Vi har 
ju också den lilla fina Phazer M-TX som 
får anses som en lite mer allroundmaskin 
än renodlad lössnöracer.

Den legendariska Apex Mountain ver-
kar ha tagits ur sortimentet en gång för 
alla, för att enligt ryktena ersättas med 
en ny fyrcylindrig värsting 2012. Om 
detta är sant eller ett önsketänkande från 
alla som vill ha den som utgångsobjekt 
för att bygga en supervärsting vill jag låta 
vara osagt. Men vi hoppas!

Vi kan direkt konstatera att Yamaha 
tagit det lugnt med uppdateringarna till 
denna säsong. Det har egentligen inte 
hänt någonting då det gäller lössnöseg-
mentet. Vi tolkar detta som att någonting 
nytt kommer inom kort. Som sagt, rent 
logiskt sett borde Yamaha komma med 
någonting nytt redan till nästa säsong. 
Då både Nytron och Phazern bara har 
hängt med i något år nu, blir de troligt-
vis kvar i sortimentet några år till. Den 
svajiga världsekonomin har rört om lite 
här och var och ryktet säger att många 
av tillverkarna helt enkelt skjutit på vissa 
nyheter till det ekonomiska läget blivit 
stabilare, framför allt i den största mark-
naden, USA. Och visst verkar det logiskt 
att vänta med att bränna en nyhet när 
folk är panka.

Vi börjar den här lössnösäsongen 
med att gå igenom vad Yamaha har att 
erbjuda i och med sin Nytro M-TX och 
Phazer M-TX.

En lustigkurre
Phazer M-TX ”lockar fram ett leende”, 
heter det i Yamahabroschyren, och jag 
är beredd att hålla med. Blir du inte glad 
av att köra en Phazer så är du död, el-
ler i alla fall helt befriad från humor. 
Den är liksom gullig, snäll, vill alla väl, 
och väldigt svår att inte tycka om, sam-
tidigt som den är smidig och slank. Ja 
lite som lilla Stefan här på redaktionen. 
Vill du ha en lössnövärsting så kan du 
hoppa över det här textstycket, men är 
du däremot ute efter en äventyrskom-
pis som duger till det mesta så ska du 
öppna korpgluggarna nu. Den inspru-
tade 500-kubikstvinen är en rolig krabat 
som med sina 80 hästar inte skrämmer 

slag på någon, men är samtidigt precis 
så stark som det behövs för att den ska 
vara underhållande. Det är just motorns 
karaktär och brist på överskottsenergi 
som gör hela konceptet enligt mig, då 
medelåkaren inte är bättre än att han el-
ler hon kan hantera 80 hästkrafter fullt 
ut. För första gången kanske just du är 
bättre än din maskin, och kan hålla full 
gas överallt, vilken känsla. Nackdelen 
med en motorsvag lössnömaskin är att 
den just är motorsvag, då det går trögt 
ute i pudret. Men som med så mycket 
annat blir det inte bättre än man gör sig, 
och du får helt enkelt planera din kör-
ning lite bättre med Phazern då den bara 
har en 144 tumsmatta. Okej, motorsvag, 
kort matta, har jag inget positivt att säga 
om den här maskinen? Jodå, det är just 
dessa på pappret negativa saker som 
gör Phazer M-TX till någonting roligt och 
annorlunda. Phazer är en maskin som 
har både elstart och en backväxel som 
manövreras med en knapptryckning. 
Med den här maskinen får du många 
trevliga stunder på och bredvid leden. 
Du som är trygg i din manlighet (eller 
kvinnlighet) och vill känna dig lite som en 
underdog, kolla lite extra på den här lilla 
lustigkurren som garanterat får dig att 
dra på smilbanden.

Ingen skämtare
Om nu Phazer M-TX är den lustiga lilla 
killen, är Nytro M-TX 162 den allvarliga 
storebrorsan som inte tillåter dig göra 
några misstag i snön. Jag hade själv en 
storebrorsa förra året, visst den hade 
ett turbokit från Mc Xpress monterat 
och dubbelt så mycket hästar som den 
levereras med, men ändock en Nytro 
M-TX 162. Jag har både skruvat, lyft och 
kört den här 162 tum långa besten i alla 
slags temperaturer och vet exakt vad du 
kommer att få för maskin för pengarna. 
I och med att det här är en fyrtaktsma-
skin så väger den sina kilon, är det extra 
viktigt att du tar kommandot direkt. Den 
har lite extra vikt att bära, samtidigt som 
den också rent hästkraftsmässigt kan 
jämföras med en 600 kubiks tvåtaktare. 
Resultatet blir en maskin som väger mer 
än en 800 och ger effekt som en 600. 
Detta vikt/hästkrafts-handikapp finns det 
flera sätt att råda bot på. Smäll på en 
turbo och dubbla hästarna, eller lär dig 
att köra med det som bjuds. Det senare 
är fullt möjligt och helt klart det billigaste 
alternativet. I grund och botten är den 
här maskinen riktigt bra, framförallt den 
bästa lössnömaskin som Yamaha har 
byggt. Den är liksom klar från första 
början. Ska man grina och ojja sig lite 
kan ett framflyttningskit för styrstången 

Om vi på något sätt 
varit oklara så vill vi 
understryka att Phazer 
M-TX är mer en all-
roundskoter, än en 
lössnövärsting. 

Att köpa en Yamaha får anses som ett tryggt och säkert kort. Väldigt lite krångel 
och hög kvalitet väntar dig som investerar i en blåing. 

I vårt tycke borde du som Nytro M-TX köpare investera i en ny 
hårdare Challenger Extreme-matta som bättre passar vår snö. 
Originalmattan är alldeles för mjuk och ger inte det där bettet 

man vill ha med den här fyrtaktaren. 
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skapligt till allting. Köper du en Yamaha 
M-TX (Phazer eller Nytro) får du en 
så gott som problemfri maskin som är 
trevlig, bränsleekonomisk, har ett högt 
andrahandsvärde, är snygg och lite an-
norlunda. Yamaha gör bra, trygga och 
vettiga maskiner som passar dig som vill 
ha trygghet. Är du lite mer crazy och är 
sugen på 100% galenskap ska du fort-
sätta läsa i stycket nedan.

Walk on the wild side
Gillar du livet på den vilda sidan samti-
digt som du vill ha en maskin att ”växa i” 
så fi nns det inte många maskiner som 
Arctics fantastiska M8 Sno Pro LE. Men 
hallå, M1000 då? Den tas inte in i Sve-
rige i år och vi grinar inte för det då den 
kändes alldeles för daterad i jämförelsen 
med favoriten M8. Hur daterad kan en 
1000 kubiks 160 hästars maskin kännas 

då? Jag menar bara att den känns trög 
och inte alls lika livlig som den moderna-
re 160 + hästars 800 motorn.  M8:n är 
en typisk lössnömaskin som inte passar 
för inspirerad ledkörning utan är spe-
cialiserad på att ta sig fram i bottenlös 
snö, gärna lodrätt uppför. Den trevliga 
teleskopstyrstången gör dock att du 
kan sänka styret vid längre ledturer och 
på så sätt slippa sitta med armarna rätt 
upp i luften. Vad är det då som gör M8:n 
dålig på led? Stötdämperiet är faktiskt 
helt okej och håller emot även om det 
blir rejält guppigt, det är mest den ka-
rakteristiska smala spårvidden som gör 
maskinen vinglig och bänglig när det 
svänger. Importören KGK-motor har valt 
att ta in M8:n som 153” variant istället 
för 162-tummaren? Konstigt då längre 
alltid är bättre och fränare. Eller inte kon-
stigt alls. De ville ha LE modellen och 

den fanns endast i 152”-utförande sam-
tidigt som 9 av 10 efterfrågade 153-tu-
maren. Men längre är i alla fall fränare, 
så det så! Det har inte hänt så mycket 
med M8:n till i år, ja egentligen ingenting 
om man bortser från den nya färgsätt-
ningen. Beteckningen LE betyder Limi-
ted Edition och avser just färgsättning-
en, handtagsskydd, samt väskan bakom 
sitsen och på styret och under huven 
(för glasögonen). Sno Pro står i vanlig 
ordning för bland annat lite fräsigare 
stötdämperi. I detta fallet Fox Float fram 
och en Air Shock längst bak i boggien. 
En sak förbryllar mig. Varför säljs det 
inte mer Arcticar i Sverige? Det snackas 
lite till mans att de krånglar och är opå-
litliga? Detta påstående är rent nonsens 
och någonting som sitter kvar sedan 
början av nittiotalet då Arctic Cat var rik-
tigt dåliga. Idag krånglar inte en Arctic 

vara att föredra, vilket är enkelt åtgärdat. 
OFT Racing har ett relocating kit som 
du enkelt bultar fast på maskinen med 
resultatet att styrstången får en mer upp-
rätt position vilket i slutändan gör att du 
står mer ”rätt” på maskinen.

Från och med förra året har Nytro 
M-TX en attackvinkel på 18 grader sam-
tidigt som fotstegen är avsmalnade och 
chassit är uppvinklat, allt för att maski-
nen ska bli bättre i lössnön. Och visst 
har den blivit bra. Inte en värsting, men 
helt klart bättre än den första M-TX:en 
som kom -08. Jag började den här tex-
ten med att tala om för er att det inte 
fi nns någon lössnömaskin som lämpar 
sig för led! Gick du på den? Okej, 
ingen regel utan undantag. Om det är 
någon maskin som ska premieras för 
sina allroundegenskaper så är det båda 
Yamahas MTX-modeller, som fungerar 

Idag har alla maskiner föredömlig in-
strumentering varav fl era har inspeln-
ingsfunktioner vilket är kanon då du 
ska ställa in variatorerna. Du kan ha förvånansvärt roligt med 80 kusar. 

En trecylindrig fyrtaktare på dryga 130 
kusar. 
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Erik är ovarsam och burdus med sina 
grejer, ja han är verkligen på gränsen till 
dum i huvudet, fast på ett bra och snällt 
sätt. Håller det åt honom, är hållbarhe-
ten bra. Då vintern stundtals var riktigt 
kall hann Erik bara med 150 hårda mil 
på full gas i meterdjup snö. Under dessa 
mil dödade Erik två remmar, vilket får 
ses som fantastiskt bra.

–Jag får ta på mig att den ena remmen 
gick sönder då jag var lite ovarsam och 
fixade till en midja på den vid en fastkör-
ning, den andra dog nog bara av stress 
och överhettning. Minns Erik som fort-
sätter.  –En av framdämparna tappade 
luften när det var riktigt kallt. Jag fick en 
ny direkt.  Handtagsvärmarna gav upp 
och ena reflektorn i lyset smälte av nå-
gon anledning, vilket också åtgärdades 
direkt av Granaths där jag köpte den. 
Det här är min första Arctic och faktiskt 

den skoter som krånglat minst av alla 
maskiner jag haft. Ska jag gnälla på nå-
gonting så kan det vara att skidorna har 
lite dålig bärighet och gärna skär ner i 
snön. Byter nog dom till i år eftersom jag 
vill ha kvar maskinen ett år till. Jag har 
väl rullat med maskinen några gånger 
och tycker att styrstången är lite klen i 
sitt högsta läge vilket resulterat i att den 
blivit lite glapp. Ingenting som jag tänker 
på, men fått påpekat av dom som prov-
kört den. För övrigt är det här en riktig 
favorit då den alltid går som satan och 
verkligen är byggd för snön, jag skulle 
aldrig tveka att köpa en Arctic igen. Av-
slutar Erik den burduse.

Jag är för övrigt riktigt sugen på att 
berätta den fantastiska historien om 
när Erik Bäck vaknade i sin säng på fin-
landsbåten efter en blöt kväll, med båda 
sina framtänder liggandes på nattduks-

bordet bredvid. Men eftersom det här 
är en snöskotertidning så måste vi hålla 
oss till ämnet, nämligen snöskotrar.

Hill Climb Racer
Är det i snön du vill leka ska du också 
kolla på Arctic Cats andra lössnövariant, 
nämligen M8 153 HCR. HCR:en är vid 
en första anblick identisk med M8:n, 
men med lite mindre uppseendeväck-
ande färgsättning. HCR är förkortning 
för Hill Climb Racer och är ämnad för 
just detta, nämligen Hill Climbing. I USA 
är sporten stor och du har med största 
sannolikhet sett de modiga piloter som 
ska ta sig upp för en isig och till sy-
nes omöjlig vägg, medan det står fullt 
i galen publik bredvid för att med livet 
som insats fånga upp skotern när den 
är på väg nerför. HCR:en föddes i och 
med att det skapades en originalklass 

mer än någon annan snöskoter och har 
gång på gång visat att de bygger bland 
de värsta och bästa snöskotrarna då det 
gäller prestanda. Jag kan hålla med om 
att Arctic har haft en förkärlek till att byg-
ga svårkörda maskiner som man måste 
vänja till sig vid. Men i och med den nya 
lättkörda F8:n stämmer inte detta heller. 
Jag har en kompis (som heter Erik Bäck) 
som under förra året satt på M8:n och 
betyget är genomgående tummen upp 
då det gäller tillförlitlighet och användar-
vänlighet. I brist på nyheter detta år kan 
vi istället gå igenom vad som krånglat för 
honom och hans M8 under vintern -10.

Erik den burduse
Erik använder sina grejer! Jag vill inte 
direkt påstå att han är ovarsam och bur-
dus i sin körstil, men när jag tänker efter 
så är han verkligen det. Vi börjar om. 

Phazern har korta stabila fotsteg. 
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skapligt till allting. Köper du en Yamaha 
M-TX (Phazer eller Nytro) får du en 
så gott som problemfri maskin som är 
trevlig, bränsleekonomisk, har ett högt 
andrahandsvärde, är snygg och lite an-
norlunda. Yamaha gör bra, trygga och 
vettiga maskiner som passar dig som vill 
ha trygghet. Är du lite mer crazy och är 
sugen på 100% galenskap ska du fort-
sätta läsa i stycket nedan.

Walk on the wild side
Gillar du livet på den vilda sidan samti-
digt som du vill ha en maskin att ”växa i” 
så fi nns det inte många maskiner som 
Arctics fantastiska M8 Sno Pro LE. Men 
hallå, M1000 då? Den tas inte in i Sve-
rige i år och vi grinar inte för det då den 
kändes alldeles för daterad i jämförelsen 
med favoriten M8. Hur daterad kan en 
1000 kubiks 160 hästars maskin kännas 

då? Jag menar bara att den känns trög 
och inte alls lika livlig som den moderna-
re 160 + hästars 800 motorn.  M8:n är 
en typisk lössnömaskin som inte passar 
för inspirerad ledkörning utan är spe-
cialiserad på att ta sig fram i bottenlös 
snö, gärna lodrätt uppför. Den trevliga 
teleskopstyrstången gör dock att du 
kan sänka styret vid längre ledturer och 
på så sätt slippa sitta med armarna rätt 
upp i luften. Vad är det då som gör M8:n 
dålig på led? Stötdämperiet är faktiskt 
helt okej och håller emot även om det 
blir rejält guppigt, det är mest den ka-
rakteristiska smala spårvidden som gör 
maskinen vinglig och bänglig när det 
svänger. Importören KGK-motor har valt 
att ta in M8:n som 153” variant istället 
för 162-tummaren? Konstigt då längre 
alltid är bättre och fränare. Eller inte kon-
stigt alls. De ville ha LE modellen och 

den fanns endast i 152”-utförande sam-
tidigt som 9 av 10 efterfrågade 153-tu-
maren. Men längre är i alla fall fränare, 
så det så! Det har inte hänt så mycket 
med M8:n till i år, ja egentligen ingenting 
om man bortser från den nya färgsätt-
ningen. Beteckningen LE betyder Limi-
ted Edition och avser just färgsättning-
en, handtagsskydd, samt väskan bakom 
sitsen och på styret och under huven 
(för glasögonen). Sno Pro står i vanlig 
ordning för bland annat lite fräsigare 
stötdämperi. I detta fallet Fox Float fram 
och en Air Shock längst bak i boggien. 
En sak förbryllar mig. Varför säljs det 
inte mer Arcticar i Sverige? Det snackas 
lite till mans att de krånglar och är opå-
litliga? Detta påstående är rent nonsens 
och någonting som sitter kvar sedan 
början av nittiotalet då Arctic Cat var rik-
tigt dåliga. Idag krånglar inte en Arctic 

vara att föredra, vilket är enkelt åtgärdat. 
OFT Racing har ett relocating kit som 
du enkelt bultar fast på maskinen med 
resultatet att styrstången får en mer upp-
rätt position vilket i slutändan gör att du 
står mer ”rätt” på maskinen.

Från och med förra året har Nytro 
M-TX en attackvinkel på 18 grader sam-
tidigt som fotstegen är avsmalnade och 
chassit är uppvinklat, allt för att maski-
nen ska bli bättre i lössnön. Och visst 
har den blivit bra. Inte en värsting, men 
helt klart bättre än den första M-TX:en 
som kom -08. Jag började den här tex-
ten med att tala om för er att det inte 
fi nns någon lössnömaskin som lämpar 
sig för led! Gick du på den? Okej, 
ingen regel utan undantag. Om det är 
någon maskin som ska premieras för 
sina allroundegenskaper så är det båda 
Yamahas MTX-modeller, som fungerar 

Idag har alla maskiner föredömlig in-
strumentering varav fl era har inspeln-
ingsfunktioner vilket är kanon då du 
ska ställa in variatorerna. Du kan ha förvånansvärt roligt med 80 kusar. 

En trecylindrig fyrtaktare på dryga 130 
kusar. 
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Erik är ovarsam och burdus med sina 
grejer, ja han är verkligen på gränsen till 
dum i huvudet, fast på ett bra och snällt 
sätt. Håller det åt honom, är hållbarhe-
ten bra. Då vintern stundtals var riktigt 
kall hann Erik bara med 150 hårda mil 
på full gas i meterdjup snö. Under dessa 
mil dödade Erik två remmar, vilket får 
ses som fantastiskt bra.

–Jag får ta på mig att den ena remmen 
gick sönder då jag var lite ovarsam och 
fixade till en midja på den vid en fastkör-
ning, den andra dog nog bara av stress 
och överhettning. Minns Erik som fort-
sätter.  –En av framdämparna tappade 
luften när det var riktigt kallt. Jag fick en 
ny direkt.  Handtagsvärmarna gav upp 
och ena reflektorn i lyset smälte av nå-
gon anledning, vilket också åtgärdades 
direkt av Granaths där jag köpte den. 
Det här är min första Arctic och faktiskt 

den skoter som krånglat minst av alla 
maskiner jag haft. Ska jag gnälla på nå-
gonting så kan det vara att skidorna har 
lite dålig bärighet och gärna skär ner i 
snön. Byter nog dom till i år eftersom jag 
vill ha kvar maskinen ett år till. Jag har 
väl rullat med maskinen några gånger 
och tycker att styrstången är lite klen i 
sitt högsta läge vilket resulterat i att den 
blivit lite glapp. Ingenting som jag tänker 
på, men fått påpekat av dom som prov-
kört den. För övrigt är det här en riktig 
favorit då den alltid går som satan och 
verkligen är byggd för snön, jag skulle 
aldrig tveka att köpa en Arctic igen. Av-
slutar Erik den burduse.

Jag är för övrigt riktigt sugen på att 
berätta den fantastiska historien om 
när Erik Bäck vaknade i sin säng på fin-
landsbåten efter en blöt kväll, med båda 
sina framtänder liggandes på nattduks-

bordet bredvid. Men eftersom det här 
är en snöskotertidning så måste vi hålla 
oss till ämnet, nämligen snöskotrar.

Hill Climb Racer
Är det i snön du vill leka ska du också 
kolla på Arctic Cats andra lössnövariant, 
nämligen M8 153 HCR. HCR:en är vid 
en första anblick identisk med M8:n, 
men med lite mindre uppseendeväck-
ande färgsättning. HCR är förkortning 
för Hill Climb Racer och är ämnad för 
just detta, nämligen Hill Climbing. I USA 
är sporten stor och du har med största 
sannolikhet sett de modiga piloter som 
ska ta sig upp för en isig och till sy-
nes omöjlig vägg, medan det står fullt 
i galen publik bredvid för att med livet 
som insats fånga upp skotern när den 
är på väg nerför. HCR:en föddes i och 
med att det skapades en originalklass 

mer än någon annan snöskoter och har 
gång på gång visat att de bygger bland 
de värsta och bästa snöskotrarna då det 
gäller prestanda. Jag kan hålla med om 
att Arctic har haft en förkärlek till att byg-
ga svårkörda maskiner som man måste 
vänja till sig vid. Men i och med den nya 
lättkörda F8:n stämmer inte detta heller. 
Jag har en kompis (som heter Erik Bäck) 
som under förra året satt på M8:n och 
betyget är genomgående tummen upp 
då det gäller tillförlitlighet och användar-
vänlighet. I brist på nyheter detta år kan 
vi istället gå igenom vad som krånglat för 
honom och hans M8 under vintern -10.

Erik den burduse
Erik använder sina grejer! Jag vill inte 
direkt påstå att han är ovarsam och bur-
dus i sin körstil, men när jag tänker efter 
så är han verkligen det. Vi börjar om. 

Phazern har korta stabila fotsteg. 
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för 800-kubikare och HCR:en är skräd-
darsydd för att vinna denna klass. Även 
om den till utseendet är lik den vanliga 
M8:an så skiljer den sig på en avsevärd 
mängd punkter.

Om vi börjar i framändan så har 
HCR:en en djupare skida som är betyd-
ligt  aggressivare än M8:ns och är an-
passad för hårt underlag. Framvagnen 
är justerbar och du kan välja mellan 41-
45 tum eller 104-114 centimeter. Jäm-
för detta mot M8:ns 99-104 centimeter, 
ganska stor skillnad alltså. Just bredden 
mellan skidorna brukar avgöra hur en 
maskin är ämnad att användas. Brett 
mellan skidorna betyder stabilitet på led 
och i lössnö, smalt betyder lättsvängt i 
snön och vingligt på led. Titanfjädrar 
har hittat in i båda variatorerna samtidigt 
som det sitter titanfjäderklädda dämpare 
på den här maskinen. Stötdämperiet är 
alltså lite tuffare. HCR:en som har en 
153” matta har fått en 162” tunnel för 
bättre frigång mot mattan om man nu 
skulle vilja stoppa på en uppsättning 
dubb. Av samma anledning sitter nume-
ra ett extra skydd för den bakre kylaren. 
Mattan ser likadan ut men har en hår-
dare gummiblandning för att ha  tillräck-
lig styvhet att orka riva ifrån på isigt och 
knöligt underlag. Allt för att leva upp till 
namnet HCR!

Vi kan utan tvekan påstå att HCR:en 
är en riktig tuffing och har ett större an-
vändningsområde än M8:n. Prismässigt 
så ligger den någon tusenlapp under 
M8:an.

Titta dig i spegeln, ge dig själv en 
örfil, våga vara annorlunda och stick ut 
från mängden. Varför inte göra allt detta 
genom att sitta på en gröning den här 
vintern? Och du. Arctic Cat har tre (3) 
års  maskingaranti!!! Det du!

De röde
I vanlig ordning har Polaris raddat upp 
ett helt gäng av lössnömaskiner som 
står till förfogande för oss i Skandina-
vien. Anledningen till detta är att Sverige 
och Norge verkar ha olika uppfattning 
om vad som ska tas in i till Skandinavien, 
men att dom samtidigt delar samma la-
ger. På detta sätt blir utbudet större än 
hos tillexempel Yamaha och Arctic Cat. 
Ett stort utbud behöver inte alltid vara 
bra, snarare förvirrande och upphov till 
en tvekan och rädsla för att man ska 
välja fel modell. Det är då vi på SnowRi-
der kliver in på scenen och reder ut alla 
begrepp. För att göra det hela så enkelt 
som möjligt ska vi dissekera Polaris sor-
timent på samma sätt som man skar isär 
en groda på biologilektionen, bit för bit.

Polaris har idag hela fem modeller att 

Beteckningen LE står för Limited 
Edition. I detta fall betyder det 
skrikig grönfärg och en massa 

snitsiga förvaringsväskor lite här 
och var. Trevligt!

Det kan vara förvirrande då det gäller alla beteckningar på maskiner som är 
förvånansvärt lik varandra. Se HCR:en som en grön motsvarighet till Assaulten.

HCR:en har en justerbar fram-
vagn men är ändå bredare än 
M8:n i sitt smalaste läge.
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Den 155 tum långa HCR:en har i år fått 
bakdelen från en 163 tummare då den 

behöver lite mer frigång för eventu-
ella dubb. 

Även om HCR:en inte är ämnad för led, 
fungerar den skapligt för detta. Vi får se 

den som en bra allroundmaskin.

erbjuda dig som vill ge sig ut i djupsnön. 
För att förenkla det hela lite så kan vi 
säga att fyra stycken av dom är en och 
samma skoter, i fyra olika versioner, 
medan den minsta vid namn 600 RMK 
144 är av en helt egen familj. Vi börjar 
väl med den lilla adopterade  oäktingen 
som inte har något släktskap med den 
nya Rushbaserade familjegrenen.

RMK 600 fantastic
600 RMK 144 är en helt fantastisk ma-
skin, kort och gott. Det är klart att jag 
ska vidareutveckla detta påstående, 
men det kändes liksom skönt att bara 
klargöra detta innan vi fortsätter. Tittar 
vi i den tekniska specifi kationen längst 
bak i detta reportage så ser vi direkt att 
den är tyngst och svagast. Tung, svag 
och underbar, det låter som Togga här 
på redaktionen! I vanlig ordning så kan 
man vare sig hylla eller dissa en maskin 
med en teknisk specifi kation som grund. 
RMK 600 är en maskin som vi känner 
igen sedan i fjol och då vi hade en RMK 
600 155:a som långtestare förra året. 
Vår Micke Ljungberg utnämnde den 
som sin absoluta favorit av alla maskiner 
efter SnowShoot 2010, och beställde 
en direkt. Det som gör 600:n till en fa-
vorit är den lena 120 hästars cleanfi re-
motorn som harmonierar perfekt med 
chassit. Det här är en maskin som gillar 
att ändra riktning och passar alldeles 
utmärkt för lek och friåkning i låglandet. 
Vill du besegra de högsta fjällen i säll-
skap med ett gäng långa 800-kubikare 
kommer du nog känna dig både för kort 
och undermotoriserad. Ska vi utnämna 
en riktig rökar-instegsmaskin så ligger 
det nära till hands att RMK 600 får den 
titeln. Prova får du se.

Känn lugnet
Nya Rushbaserade RMK kommer i fyra 
olika versioner, men låt dig inte avskräck-
as för det. Känn lugnet, som man säger 
i Borlänge så reder vi ut detta tillsam-
mans. Det fi nns tre stycken renodlade 
RMK-lössnömaskiner. En som heter Pro 
RMK 163. 163 står för mattans längd, 
det vill säga 163 tum, eller 414 centime-
ter. Pro betyder lite extra lull lull som en 
lättare bromsskiva, och variatoraxel men 
också en mer raceinspirerad förarmiljö 
som tillexempel Pro-Taperstyre och ra-
cingbroms och reglage.  På stötdäm-
perifronten sitter det justerbara Walker 
Evans runtom. Jag uppmärksammade 
också att det numera sitter fjäderklädda 
dämpare på alla Polaris lössnömaskiner.

Denna 163:a är Polaris toppmaskin 
i lössnösegmentet och är en riktig 
värsting. Vi tar körintrycken lite senare 

Köper du en M8 LE får du en smart 
glasögonväska, en styrväska och en 
förvaringsväska bakom sadeln. Många 
väskor blir det!

HCR:en har fått en extra skyddsplåt 
över kylarslangen längst bak, vilket kan 
vara bra om man dubbat. 

Både HCR och M8 har teleskopstången 
vilket vi gillar. 
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från mängden. Varför inte göra allt detta 
genom att sitta på en gröning den här 
vintern? Och du. Arctic Cat har tre (3) 
års  maskingaranti!!! Det du!

De röde
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ett helt gäng av lössnömaskiner som 
står till förfogande för oss i Skandina-
vien. Anledningen till detta är att Sverige 
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om vad som ska tas in i till Skandinavien, 
men att dom samtidigt delar samma la-
ger. På detta sätt blir utbudet större än 
hos tillexempel Yamaha och Arctic Cat. 
Ett stort utbud behöver inte alltid vara 
bra, snarare förvirrande och upphov till 
en tvekan och rädsla för att man ska 
välja fel modell. Det är då vi på SnowRi-
der kliver in på scenen och reder ut alla 
begrepp. För att göra det hela så enkelt 
som möjligt ska vi dissekera Polaris sor-
timent på samma sätt som man skar isär 
en groda på biologilektionen, bit för bit.
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Beteckningen LE står för Limited 
Edition. I detta fall betyder det 
skrikig grönfärg och en massa 

snitsiga förvaringsväskor lite här 
och var. Trevligt!

Det kan vara förvirrande då det gäller alla beteckningar på maskiner som är 
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en riktig rökar-instegsmaskin så ligger 
det nära till hands att RMK 600 får den 
titeln. Prova får du se.
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ter. Pro betyder lite extra lull lull som en 
lättare bromsskiva, och variatoraxel men 
också en mer raceinspirerad förarmiljö 
som tillexempel Pro-Taperstyre och ra-
cingbroms och reglage.  På stötdäm-
perifronten sitter det justerbara Walker 
Evans runtom. Jag uppmärksammade 
också att det numera sitter fjäderklädda 
dämpare på alla Polaris lössnömaskiner.

Denna 163:a är Polaris toppmaskin 
i lössnösegmentet och är en riktig 
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och fortsätter med den identiska men 
kortare Pro-RMK 155. Den här model-
len har ganska logiskt 155-tums matta 
och fi nns också i en variant som inte har 
namnet Pro, då den bara heter RMK 
155 rätt och slätt. Den enklare basmo-
dellen RMK har inget Pro Taperstyre 
utan en mer traditionell variant och de 
lite enklare  Ryde FX dämparna, van-
lig bromsskiva och variatoraxel, och är 
därmed något kilo tyngre.  I och med 
detta har vi rett ut vad Pro står för. Pro 
har alltså lite mer frängrejer än den som 
bara heter RMK alltså.

Då har vi en modell kvar. Denna he-
ter 800 RMK Assault 155 och skiljer sig 
mot Pro-RMK på så sätt att den har sin 
egen Pro-Ride adjustable framvagn där 
den som mest kan bli 110,0 centimeter 
bred. Assaulten har också de nya Wal-
ker Evans Needle-dämparna som den 
delar med den korta Pro-R Rushen. Den 
ska vara lite kraftigare för att palla höga 
långa hopp i fjällvärlden och är därför 
också tyngst med något kilo bland 
dessa nya RMK-maskiner. Tittar vi på 
kamhöjden ser vi att Assaulten har 54 
millimeter medan de övriga RMK-model-
lerna har hela 61 millimeter. Just kam-
höjd tycker i alla fall jag är någonting att 
ta i beaktande då man ska välja maskin. 
Gillar man snö, är ”längre bättre” .

Lättsvängd
Körmässigt är nya RMK-serien helt fan-
tastisk och verkligen en av årets större 
nyheter. De går så in i bänken bra i 

snön att det är mest en smak-
sak vilken längd du vill ha. Du 
ska helt enkelt rannsaka dig 
själv och kolla över vad det är 

för slags körning du är ute ef-
ter. Assaulten sticker ut i och med 

sin lite bredare framvagn och tuffare 
fjädringssetup. Detta är en fördel på 
leden men en nackdel i snön. Det är 
en ganska stor skillnad på 6 centimeter 
då det gäller bredden mellan skidorna. 
Du som inte brukar skruva, ska faktiskt 
få en uppgift av mig nu. Köp en RMK 
eller liknande maskin med ställbar fram-
vagn. Kör en dag i djupsnön med bre-
daste möjliga avstånd mellan skidorna. 
Mecka lite och prova köra med minsta 
möjliga avstånd mellan skidorna. Skill-
naden är brutal och det är inte förrän 
du provat som du kommer att uppskatta 
möjligheten att ställa om framvagnen.

Det här med att kunna ändra riktning 
på maskinen i djupsnö har Polaris all-
tid varit bra på. Personligen tycker jag 
att Arctic bygger motsatsen till Polaris 
koncept, det vill säga lössnömaskiner 
som är trögsvängda men kursstabila. 

Assaulten är en variant av RMK:n 
som är till för dom lite hårdare killar-
na. Lite mindre kammar, hårdare 
matta och tuffare stötdämperi ut-
märker denna hårding.

RMk 155 saknar det där lilla 
sista i utrustningsväg, men 
är för det en lika bra maskin. 
Fast lite mesigare. 
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En Polaris svänger nästan av sig själv, 
medan man måste jobba mer med en 
Arctic.

Jag är riktigt spänd på hur Pro-RMK 
162 kommer att fungera i vår svenska 
vinter i år. Varför då undrar du? Jag har 
ju köpt en, säger jag.

Gula febern
Den mest spännande nyheten till 2011 i 
Summit-familjen är den brutala FreeRide 
som ersätter Hillclimb-versionen från 
förra året. När man bygger en så här 
pass extrem maskin är det ytterst viktigt 
att lyssna på vad kunden vill ha. Den 
tänkta kunden till FreeRide är en som 
ständigt letar efter nya utmaningar i form 
av mycket lössnö, dropp och hopp. Kän-
ner du dig träffad kan detta alltså vara 
maskinen för dig. Om vi jämför med en 
standard Summit är alltså FreeRide be-
tydligt hårdare och tuffare för att kunna 
tillfredsställa dessa behov.

Hård och bred
För att maskinen ska överleva långa 
dropp och tuffa landningar måste den 
först och främst ha bra dämpare och ett 
hållbart chassi. Detta har Ski-Doo gjort 
väldigt grundligt genom att utgå ifrån det 
starka RS-chassit. Detta chassi är inte 
bara förstärkt utan har andra fördelar 
också när det ska hoppas, som bredare 
och större fotsteg samt en framfl yttad 
körställningen. Fördelar när det ska 
hoppas, ja! Men nackdelar när det ska 
surfas i puder tänker nog många. Det är 
ju så att det alltid blir en kompromiss när 
man bygger en skoter och just denna 
riktar sig till en så extrem grupp av åkare 

Pro, betyder att din maskin är utrustad 
med en bromsskiva och variatoraxel av 

”lättviktstyp” och ett fränt Pro-Taper-
styre med racereglage. Fräsigt värre. 

Pro RMK 155 är identisk med 163:an 
med lite kortare. 

Oavsett om du är i luften eller i snön så 
är Pro RMK 163 längst. 

Vill du vara längst, fränast och 
samtidigt sitta på en röding 

fi nns det bara ett sätt. Det är 
bara att tjacka en Pro RMK 163. 
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att man prioriterar tuffhet och hållbarhet 
framför smidighet i lössnön till viss grad.

På dämparsidan har man naturligtvis 
också tagit i så det knakar och du hittar 
samma set-up som på ledracern X-RS. 
Fram hittar man KYB Pro 40R-piggy-
backdämparna i aluminium, där man 
kan ställa retur samt hög- och lågfart på 
kompet. I boggin är det snäppet enklare 
dämpare i form av KYB Pro 40 som inte 
har justering av returen, men väl full jus-
tering av kompet. Allt detta ger en ma-
skin som inte storknar för minsta smäll 
och faktiskt går riktigt bra även efter 
leden om man jämför med en betydligt 
mjukare standard Summit.

Racingattribut
I händerna har man det mycket bekväma 
fat bar-styret från X-RS samt dess enkla 
och lätta reglage. Som sig bör på en 
mountainmaskin sitter det även en bur-
krem på det 130 millimeter höjda styret. 
Tittar vi på dynan andas även den racing 
med sin smala utformning. När sedan 
maskinens framfart ska hejdas har man 
en Brembo-broms med stålomspunnen 
bromsslang och bromsbelägg av racing-
typ till sitt förfogande.

Tittar vi närmare på framvagnen hit-
tar vi lätta A-armar i krommolybdenstål 
och ett par helt nya skidor. De nya Pilot 
DS-skidorna har konstruerats så att de 
är både lättare och styvare än tidigare. 
Trots att de är smalare än tidigare har de 
en tillfredsställande bärighet i snön och 
biter ifrån bra på leden.

Du har även möjligheten att ändra 
på FreeRiderns egenskaper genom att 
bland annat ändra spårvidden mellan 
97,5 och 102 centimeter. När vi testade 
FreeRidern hade den faktiskt en spår-
vidd på 106-110 centimeter vilket sedan 
dess alltså har ändrats till fördel för en 
smalare lössnövänligare bredd. Sedan 
har vi det nya med en krängningshäm-
mare som med ett enkelt handgrepp 
kopplas ur när man ska ut i pudret. Det 
är ju inte alltid så lätta att veta vad det 
blir för typ av åkning när man står i ga-
raget och funderar på om krängaren ska 
vara av eller på. Detta var så smidigt att 
vi verkligen hoppas fler tar efter idén!

Nytt i baken
På FreeRider hittar vi även en ny boggi 
som fått namnet SC-5MR. Det nya med 
denna boggi är att man flyttat den bakre 
saxen 11,5 centimeter bakåt och att man 
kan välja mellan två positioner på dess 
övre infästning i tunneln. På grund av 
den nya infästningen har även den bakre 
dämparen blivit längre, detta sammanta-
get ger en boggi som har mindre viktför-

RMK 600 är en verklig favorit och en optimal 
skoter för oss som bor på låglandet. 
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dessutom se till att de lättare hålls rena 
från snö.

Don efter person
Utseendemässigt ser den riktigt bra ut i 
sin helvita kostym med guldfärgade de-
taljer. Nu lär det inte vara mängder av 
köpare till Freeridern som inte väljer att 
åka med maskinen i detta utförandet. 
Det fi nns nämligen tio olika dekalkit att 
köpa direkt från Ski-Doo för att göra den 
lite mer personlig. Om du nu inte lyckats 
lägga vantarna på FreeRidern och älskar 
Ski-Doo fi nns det fortfarande hopp i det 
övriga Summit-sortimentet.

Summit X E-Tec 800R 146
S-36 Handling Package är svaret på det 
Summitpiloten efterfrågat, den är lättare 
att skråa med, mer förutsägbar och lätt-
tare att få upp på rullen. Hur har man 
då betett sig för att tillfredsställa dessa 
behov? För det första har man gjort 
den ännu smalare, från 95,9 till 90,7 i 
sitt smalaste läge. Sedan gjorde man 
två stora saker redan 2010 som hjälper 
till, det är den längre centerdämparen 
och mjukare krängningshämmaren. 
Vidare hittar vi också här de nya Pilot 
DS skidorna som gör Summiten lättma-
növrerad samtidigt som den fl yter bra i 
snön.

Jämfört med Freeridern är den här 

skjutning än tidigare och klarar hårdare 
slag utan att bottna.

Även PowderMax-mattan är ny på ma-
skinen och saknar nu öppningar i mitten, 
detta ger en bättre bärighet i snön och 
hindrar boggin från att sättas igen. Kam-
marna som mäter 57,2 millimeter ger 
den 154 tum långa mattan ett riktigt bra 
bett både på ledan och i det djupa.

Bra klös
Den nya motorn Rotax 800 E-Tec sitter 
naturligtvis även i denna maskin, vad an-
nars! Motorns karaktär gör sig extremt 
bra i denna typ av maskin, där full okon-
trollerbar kraft inte alltid är lösningen. 
Här har du istället en motor som ger pre-
cis den effekt som du vill ha för att klara 
situationen. Den är så pass snäll i början 
av registret att du lätt smyger fram på 
snön om så önskas. Vill du istället ha det 
där okontrollerbara monstret levereras 
det enkelt genom att man trycker gas-
handtaget stumt mot styret. 800 E-Tec 
är lite av skotervärldens Dr. Jekyll och 
Mr. Hyde med sin två ansikten. Motorn 
kändes dessutom snäppet vassare än 
sportmaskinerna med 800 E-Tec, säkert 
mycket tack vare att de nya 63 procent 
större luftintagen satt på FreeRidern. 
Dessa luftintag kommer som vi skrev i 
SR 1 även att sitta på sportmaskinerna 
i produktion. Dess nya placering ska 
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Summiten mycket lättare att manövrera 
i pudret, tittar du vänster svänger sko-
tern vänster, så enkelt är det! Ger man 
sig däremot ut på leden får man istället 
hitta på en bra ursäkt varför man kom till 
stugan när FreeRideföraren redan hun-
nit åt middag. Men håller du dig i pudret 
fi nns det inte mycket som slår känslan 
och precisionen i denna 146 tum långa 
Summiten.

Mer nytt
Först och främst är det naturligtvis en ny 
färgsättning och nya dekaler. Andra skill-
nader gentemot den hårdare FreeRidern 
är att man här hittar den normala SC-5M 
boggin som är mer inriktad på lössnöåk-
ning. Vidare ser vi en något högre ruta 
som mäter låga 285 millimeter på Sum-
mit X. Att maskinen har lite enklare HPG 
Plus-dämpare och att allt inte är förstärkt 
till max gör att maskinen är hela 12 kilo 
lättare än den 222 kilo lätta FreeRidern. 
Att vi även här hittar den 155+ hästar 
starka 800 E-Tec motorn ger i slutändan 
en riktigt potent maskin om man ser på 
vikt-effekt-förhållandet. Det här är Sum-
miten för dig som inte kan få nog av att 
surfa och klättra i pudersluttningar.

Everest E-Tec 600 H.O.
Om man nu känner att en 800 inte är 
nödvändig och att man kanske inte mås-
te upp på den allra jäkligaste toppen, 
fi nns det ett alternativ där du dessutom 
sparar hela 24 tusen hårt förvärvade. 
Det är 600 varianten av Summit jag pra-
tar om, som trots sitt vettiga pris inte gör 
bort sig i lössnön.

Du hittar precis samma PowderMax-
matta som på 800 X och 600-motorn har 
inga som helst problem att sätta snurr 
på den. Mer som skiljer den från de öv-
riga är att den har kvar Pilot 6.9-skidorna 
och att det är en enklare instrumente-
ring. Sedan har den också något enklare 
dämpare än på Summit X, vilket inte på-
verkar upplevelsen i lössnön nämnvärt, 
på något negativt sätt.

Det fi nns dessutom en del plus hos 
denna Summit 600, som att man får 
drag redan som standard och en till de-
cimeter i höjd på rutan.

Summering
Det fi nns alltså tre helt olika maskiner 
att välja mellan i Ski-Doo:s Summitserie 
till 2011. Vad du ska välja beror helt på 
vilken typ av förare du är och hur mycket 
du är villig att lägga på denna underbara 
hobby. Vi hoppas att denna genomgång 
gjort dig klokare och hjälper dig i valet 
av bergsget!

Du kommer väldigt långt även med en 
600 under huven, det prisvärda alterna-
tivet Everest E-Tec 600 H.O.

Förhållandena i USA bjöd inte Summit-
maskinerna på någon större utmaning.
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Drop är freeride-förarens drömställ som också går att bära på stan. 

Materialet är mycket lätt i laminerad polyester med trendigt fi shbone-tyg. 

Ett material som andas och en vattentäthet på 10 00 H2O i ett mycket 

förmånligt paket! Jackan har en hellång dragkedja framtill, fl era fi ckor 

och en separat fi cka för mobiltelefonen under vindskyddet. Den har också 

ventileringsfi ckor under ärmarna och på ryggen, löstagbar huva samt vat-

tentät och imfri bröstfi cka för kameran. Jackan och byxbenen har snölås 

som kan öppnas. Kardborreband, refl exer fram och bak samt vattentäta 

dragkedjor. Stället har 80g foder.
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Arctic Cat M8 153 Sno Pro LE/ HCR
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cc:  794cc
Borr/slag mm:  85x70
Bränslesystem:  46 mm BEFI
Smörjning:  Injektion
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  163Hk
Start:  Manuell
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Tunnel: Aluminium
Framvagn: AWS VI, dubbla A-armar  
Fjädring fram:  Fox FLOAT/ Fox Zero Pro
Fjädringsväg fram: 234 mm  
Boggi:  ACT M
Dämpare: Fox FLOAT  
Fjädringsväg bak: 457 mm 
Typ av matta cm:  381x3886x57  
Skidor: Composite 6”
Spårvidd:  9901-1041 mm
Längd/Bredd/Höjd cm:  323x117 / 323x122 
Tankvolym:  43 L   
Oljetankvolym:  --  
Att äga
Cirkapris: 143 900 / 141 900
Färg: Sublime Grön/ Grön  
Generalagent:  KGK Motor AB

Polaris 800 PRO RMK 163/ PRO RMK155/ RMK155/ ASSAULT
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cc:  795cc
Borr/slag mm:  85x70
Bränslesystem:  Cleanfire Injektion
Smörjning:  Injektion
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  Ca 154Hk
Start:  Manuell (Elektrisk tillbehör)
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 198,7/ 195,5/ 199,6/ 202,3    
Tunnel: Aluminium
Framvagn: PRO-RIDE RMK/ PRO-RIDE   
Fjädring fram:  Walker Evans/ RydeFX/ Walker Evans Needle
Fjädringsväg fram: 229 mm  
Boggi:  RMK Coil-Over
Dämpare:  Walker Evans/ RydeFX/ Walker Evans Needle
Fjädringsväg bak: 406 mm
Typ av matta cm:  38,1x414x61/ 38,1x394x61/ 38,1x394x54 cm    
Skidor: Gripper
Spårvidd:  991-1016-1041/ 105.4-108-110.5 mm
Längd/Bredd/Höjd cm:  340x118x129/ 328x118x129 
Tankvolym:  43,5 L   
Oljetankvolym:  --  
Att äga
Cirkapris: 137 900 / 134 900 / 127 900 / 139 900
Färg: Röd-Svart / Svart-Röd / Silver-Svart   
Generalagent:  Polaris Scandinavia AB

Yamaha FXNytro M-TX 162/ Phazer M-TX
Motor
Typ:  Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt/ 2-cyl 4-takt
Volym cc:  1049/ 499cc
Borr/slag mm:  82x66,2/ 77x53,6
Bränslesystem:  3 x EFI 41mm/ 2 x EFI 43mm
Smörjning:  Torrsump
Avgassystem:  3-1/ 2-1
Uppgedd effekt/varv:  Ca 135Hk/ Ca 80Hk
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Tunnel: Aluminium
Framvagn: Individuell, dubbla A-armar  
Fjädring fram:  Fox FLOAT 2/ KYB 36 mm
Fjädringsväg fram: 216/ 229 mm
Boggi:  ProMountain Air 162/ ProMountain 144
Dämpare:  Fox FLOAT 2 XV/ HPG 36 mm
Fjädringsväg bak: 381/ 363 mm
Typ av matta cm:  381x4115x57 / 356x3658x51  
Skidor: Camoplast Maverick
Spårvidd:  1034/ 955-1006 mm
Längd/Bredd/Höjd cm:  3340x1210x1195 / 3195x1165x1190 
Tankvolym:  27,7 / 26,7 L   
Oljetankvolym:  --  
Att äga
Cirkapris: 139 900 / 99 900
Färg: Svart Alt. Blå / Vit
Generalagent:  Yamaha Motor Scandinavia
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Arctic Cat M8 153 Sno Pro LE/ HCR
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cc:  794cc
Borr/slag mm:  85x70
Bränslesystem:  46 mm BEFI
Smörjning:  Injektion
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  163Hk
Start:  Manuell
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Tunnel: Aluminium
Framvagn: AWS VI, dubbla A-armar  
Fjädring fram:  Fox FLOAT/ Fox Zero Pro
Fjädringsväg fram: 234 mm  
Boggi:  ACT M
Dämpare: Fox FLOAT  
Fjädringsväg bak: 457 mm 
Typ av matta cm:  381x3886x57  
Skidor: Composite 6”
Spårvidd:  9901-1041 mm
Längd/Bredd/Höjd cm:  323x117 / 323x122 
Tankvolym:  43 L   
Oljetankvolym:  --  
Att äga
Cirkapris: 143 900 / 141 900
Färg: Sublime Grön/ Grön  
Generalagent:  KGK Motor AB

Polaris 800 PRO RMK 163/ PRO RMK155/ RMK155/ ASSAULT
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cc:  795cc
Borr/slag mm:  85x70
Bränslesystem:  Cleanfire Injektion
Smörjning:  Injektion
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  Ca 154Hk
Start:  Manuell (Elektrisk tillbehör)
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 198,7/ 195,5/ 199,6/ 202,3    
Tunnel: Aluminium
Framvagn: PRO-RIDE RMK/ PRO-RIDE   
Fjädring fram:  Walker Evans/ RydeFX/ Walker Evans Needle
Fjädringsväg fram: 229 mm  
Boggi:  RMK Coil-Over
Dämpare:  Walker Evans/ RydeFX/ Walker Evans Needle
Fjädringsväg bak: 406 mm
Typ av matta cm:  38,1x414x61/ 38,1x394x61/ 38,1x394x54 cm    
Skidor: Gripper
Spårvidd:  991-1016-1041/ 105.4-108-110.5 mm
Längd/Bredd/Höjd cm:  340x118x129/ 328x118x129 
Tankvolym:  43,5 L   
Oljetankvolym:  --  
Att äga
Cirkapris: 137 900 / 134 900 / 127 900 / 139 900
Färg: Röd-Svart / Svart-Röd / Silver-Svart   
Generalagent:  Polaris Scandinavia AB

Yamaha FXNytro M-TX 162/ Phazer M-TX
Motor
Typ:  Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt/ 2-cyl 4-takt
Volym cc:  1049/ 499cc
Borr/slag mm:  82x66,2/ 77x53,6
Bränslesystem:  3 x EFI 41mm/ 2 x EFI 43mm
Smörjning:  Torrsump
Avgassystem:  3-1/ 2-1
Uppgedd effekt/varv:  Ca 135Hk/ Ca 80Hk
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Tunnel: Aluminium
Framvagn: Individuell, dubbla A-armar  
Fjädring fram:  Fox FLOAT 2/ KYB 36 mm
Fjädringsväg fram: 216/ 229 mm
Boggi:  ProMountain Air 162/ ProMountain 144
Dämpare:  Fox FLOAT 2 XV/ HPG 36 mm
Fjädringsväg bak: 381/ 363 mm
Typ av matta cm:  381x4115x57 / 356x3658x51  
Skidor: Camoplast Maverick
Spårvidd:  1034/ 955-1006 mm
Längd/Bredd/Höjd cm:  3340x1210x1195 / 3195x1165x1190 
Tankvolym:  27,7 / 26,7 L   
Oljetankvolym:  --  
Att äga
Cirkapris: 139 900 / 99 900
Färg: Svart Alt. Blå / Vit
Generalagent:  Yamaha Motor Scandinavia
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Ski-Doo Summit FreeRide/ X 800/ Everest 600
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cc:  799,5/ 594,4cc
Borr/slag mm:  82x75,7/ 72x73
Bränslesystem:  Elektronisk DI 52/ Elektronisk DI 46
Smörjning:  Elektronisk pump
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  +155Hk@8150/ 114Hk@8000
Start:  Manuell (Elektrisk tillbehör)
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 222/ 210/ 210  
Tunnel: REV-XP RS/ REV-XP 
Framvagn: Dubbla A-armar   
Fjädring fram:  KYB Pro 40R/ HPG Plus/ HPG
Fjädringsväg fram: 229 mm  
Boggi:  SC-5MR/ SC-5M/ SC-5M 
Dämpare:  KYB Pro 40/ HPG Plus/ HPG
Fjädringsväg bak: 381/ 356/ 356 mm  
Typ av matta cm:  40x392x57,2 / 40x370x57,2 cm   
Skidor: Pilot DS/ Pilot 6.9 
Spårvidd:  975-1018 / 907-950 mm
Längd/Bredd/Höjd cm:  -- 
Tankvolym:  40 L   
Oljetankvolym:  3,7 L 
Att äga
Cirkapris: 151 900 / 148 900 / 124 900
Färg: Vit / Svart-Vit / Svart  
Generalagent:  BRP Scandinavia

Polaris 600 RMK 144
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cc:  599cc
Borr/slag mm:  77,25x64
Bränslesystem:  Cleanfire Injektion
Smörjning:  Injektion
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  Ca 125Hk
Start:  Manuell (Elektrisk tillbehör)
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 212,7
Tunnel: RAW
Framvagn: IQ RMK  
Fjädring fram:  RydeFX
Fjädringsväg fram: 229 mm  
Boggi:  RMK
Dämpare:  RydeFX/ RydeAFX
Fjädringsväg bak: 368 mm 
Typ av matta cm:  38,1x366x50 
Skidor: Gripper
Spårvidd:  991-1016-1041 mm
Längd/Bredd/Höjd cm:  318x118x126 
Tankvolym:  43,5 L   
Oljetankvolym:  --  
Att äga
Cirkapris: 114 900
Färg: Vit 
Generalagent:  Polaris Scandinavia AB
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Så kom det sig att jag efter 10 år 
äntligen köpte mig en egen sko-
ter igen.

Om jag skulle jämföra en skoter med 
en pojkvän är den bättre på dom fl esta 
punkter! Den är såklart alltid snygg, jag 
stylar den som jag vill. Den är trogen, 
alla pojkvänner skulle haft ett DESS-lås. 
Undergiven när den åker dit jag bestäm-
mer att vi ska åka, inga undantag.

Det förhållande som jag och min nya 
ski-doo har, är ur den synvinkeln bland 
det absolut bästa jag någonsin har haft. 
Klart vi har våra ups and downs men är 
det någon i det här förhållandet som gör 
slut, så är det inte jag som kastas ut ur 
hus och hem.

Klimatfl ykting
När jag fl yttade från den snöfattiga Mä-
lardalen, i den delen av Sverige som 
egentligen inte har någon nivåskillnad 
och hem till Orsa. Då skulle jag skaffa 
mig en egen skoter, det var liksom för-
utbestämt. Att man i n t e 
hade kört skoter på 
sådär 10 år hade ingen 

Mitt förhållande 
till min skoter är 
ömsesidigt. I alla fall 
jag när jag har mina 
bättre dagar och 
allting funkar.
Av: Anna Hassis Ståbis

betydelse. Ingen ville ju åka skidor med 
mig, hur kul är det att alltid åka själv?
Jag var så grymt less på att låna mina 
bröders skotrar. Dom senaste åren vå-
gade man knappt fråga för dom skulle ju 
alltid ut med sina polare och åka!

Nostalgi-ritt
Allt har gått framåt sen jag sist hade en 
skoter i mina ägor. Min första skoter var 
en Aktiv 600-290. I min jämförelse mel-
lan skoter och pojkvän var det en kille 
som inte var direkt ny när han kom i mina 
ägor. Men under tiden jag gränslade ho-
nom, fi ck han ytterligare ett bra antal 
rejäla åkturer till!

I fjol skaffade min bror en spirit 500, 
fatta vilken nostalgitripp! Unga nya 
skotrar är pigga och vill så mycket, men 
en riktig nostalgisk tripp på en erfaren 
skoter då och då tar man verkligen inte 
skada av. Det värsta är nog att man be-
höver klara av att plocka isär och ihop 
den på 5 minuter. För när det dyker upp 
problem vill man lösa det snabbt när 
åkturen är som bäst. En burk startgas 
kan vara bra att ha med för återuppliv-
ningsförsök.

Jag kan själv
Utvecklingen har gått framåt tekniskt 
sett, men alla skoterturer har sin egen 
tjusnig. Dom bästa minnena från 90-ta-
let är åkturerna på våren, så sent som 
den 5 maj ett år. Lite fl era vintrar som 

förr i tiden hade man inte tackat nej till. 
Idag har jag dock kommit till en punkt 
i livet att jag har egen bil och kan åka 
vart jag vill. Försvinner vintern tidigt i de 
södra delarna av landet är det bara att 
åka längre norrut.

Under de senaste åren har jag åkt 
hundratals mil bara för att få köra sko-
ter i Riksgränsen, Klimfjäll, Jorm och 
en massa andra trevliga ställen med 
snö. Får se vad den här vintern har att 
erbjuda mer än att Leksand går upp i 
elitserien.

 
Älskade snösäsong
Jag älskar vårsnön, den är egentligen 
det bästa på hela året. När vårkänslorna 
kommer törs man prova allt. Skotern får 
fäste, snön är mjuk men den bär ändå. 
Som pudersnö fast du kan lägga ner 
skotern mot snön i en härlig sväng. Hit-
tar man ett orört område på våren är det 
som att vara i himlen när man lutar sig 
mot molnen och kör. På vintern är det 
mera som fl uff att surfa runt i, helt under-
bart på sitt sätt, men känslan kombine-
ras ofta med 30 minusgrader och onda 
fi ngertoppar. 

Nu så här på höstkanten kan jag 
knappt vänta tills att jag får surfa upp på 
någon topp igen. Det spelar ingen roll 
om det är i skogen eller uppe på fjället, 
så länge jag får göra det med min ski-
doo. Det är det absolut bästa man kan 
göra med kläderna på.
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FILEFJELL JACKET

En av våra mest tekniska jackor tillverkad av 3-lagers 
vatten och vindtätt Dermizax stretchmaterial som ger 
dig nödvändigt skydd under krävande förhållanden. 
Här kombineras slitstyrka med komfort och smakfull 
design, något som gör jackan lämplig för många olika 
aktiviteter.

Foto: Fredrik Schenholm

Bergans har varit med till att sätta standard för världens mest 
avancerade utrustning i över 100 år.

Bergans har varit med till att sätta standard för världens mest 
avancerade utrustning i över 100 år.

Se produkterna som täcker dina behov på www.bergans.se



Det är nog mångas lilla outfors-
kade dröm att få vara med i TV. 
Men ska du överhuvudtaget till-

låtas drömma om att få vara med i Top 
Gear, ska du besitta kunskaper och fär-
digheter i en dåres utkanter. Dan Lang, 
en av våra bästa skotercrossförare är 
funtad så, och har varit med i Top Gear. 
Inte bara en gång utan två gånger. För-
sta gången var han stuntförare i back-
hopparbacken i Lillehammer och då som 
den mystiska föraren, The Stig. Det har 
varit spekulationer om och kring vem 
den hemliga föraren är och vid ett tillfälle 
avtäcktes Michael Schumachers huvud 
med pompa och ståt, ur den vita hjälmen 
med svart visir. Man kanske kan anta att 
The Stig varierar med uppgiften som ska 
utföras.

Andra gången gillt
Den andra gången som Top Gear kon-
taktar Dan Lang är inför ett race mellan 
en snöskoter och Paris Dakarbilen från 
Volkswagen. Just den där bilen som var 
den första att vinna med en dieselmotor 
under huven.

-Jag vart uppringd en dag i januari av 
en engelsktalande person som påstod 

Säsong femton, 
episod fem.
Text:Togga
Bild:Mattias Johansson

sig jobba åt BBC och Top Gear. Lite 
misstänksam var jag väl för jag har en 
del polare som brukar driva med mig ef-
ter The Stig-prylen, berättar Dan.

Dan fi ck inte veta speciellt mycket mer 
än att det handlade om ett race mel-
lan en bil och en skoter nedför någon 
backe. Dan fortsätter.

-Ja, vad svarar man. Det är ju världens 
största motorprogram och det skulle 
vara sjukt kul att jobba med dom igen. 
Självklart svarade jag, JA!

Det blir helt tyst i två månader och 
Dan sätter igång sitt kontaktnät för att 
hitta lämplig inspelningsplats. Han försö-
ker få till att inspelningen skulle ske på 
hemmaplan i Åre i samarbete med bland 
annat Polaris. Efter mycket om och men 
hamnar dom i Riksgränsen eller som 
producenten kallade det,”In the northern 
part of Sweden. 

Långresa
Dan visste inte mer än vart han skulle 
infi nna sig, och när. Dagen efter Swe-
denX i Kläppen skulle han ha förfl yttat 
sin kropp och utrustning cirka 127,3 mil 
norrut och tillsammans med Daniel Bo-
din. Med separata sprinterbussar börja-
de dom resan norrut. Dan mot Riksgrän-
sen och Bodin körde endast till Malung, 
skulle det visa sig.

-Nog kan man säga att jag var lite trött 
och grumlig i ögonen när jag rullade in 
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på Riksgränsens skidanläggning dagen 
efter, berättar Dan och fortsätter.

-Lite virrig letade jag mig upp mot re-
pan och försökte lista ut vad som var på 
gång. Men var fan var alla röda mattor 
och kostymklädda filmmänniskor, funde-
rade Dan.

Längst ner på en parkering hittar 
han Anders ”Flander” Eriksson och tre 
stycken vilsna engelsktalande kame-
ramän som provar olika kameravinklar. 
Anders visar, pekar med hela handen 
och kameramännen springer runt som 
yra rävungar. Han var där i fyra hela da-
gar och förberedde fotoplatser samtidigt 
som han försöker få fototeamet att förstå 
att dom inte kunde stå i landningen eller 
på rampen medans dom filmade.

Alla var på plats men vart var bilen 
som skulle vara en Dakar Volkswagen 
Touareg med 300 dieselhästar, försäk-
rad till 15 miljoner och som enligt utsago 
skulle klara allt.

-Lugn, den kommer på lastbil i kväll, 
säger Sir Richard Hammond när Dan 
frågar efter sin motståndare. Richard 
lägger till:

-Men skulle ni inte vara två?
Det går upp ett ljus för Lang att Daniel 

Bodin också skulle vara med. Dom läm-
nade ju Sweden X dagen före och Dan 
som var första ordningsman i klass fem 
ringer för att höra vad som hänt.

-Vi är i Malung. Vi kommer snart. Det 
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börjar ju inte förrän sex i morgon bitti, 
förklarar Daniel och skrattar.

Två minuter över sex dundrar Daniel 
med sin trogne följeslagare Emil in på 
området, och inspelningen kan börja.

Inspelningsdag ett
Andy som är producent påkallar upp-
märksamhet och det är dags att börja 
inspelningen. I det färdiga inslaget får 
man känslan av att vi svenskar är dåliga 
på engelska, Dan och Daniel är tonår-
ingar och att racet fortlöper i ett svep. 
Att vi svenskar inte pratar engelska som 
modersmål är sant, men att racet körs 
i ett svep och att dom skulle vara ton-
åringar är allt annat än sanning. Dagen 
börjar med att spela in scenerna när Bo-
din gör en backflip vid ett hus och det 
skulle också produceras en scen där 
alla fordon var i luften samtidigt. Försök 
se stuntet framför dig och om du inte 
klarar det, kolla in avsnittet så förstår 
du prestationen. Ett 35 meter långt gap 
med Daniel Bodin och Dan Lang som 
hoppar över Dakarbilen med endast 1,5 
meter mellan skotrarna.

-Vi satte den på första försöket och 
hela fjället jublade, berättar Dan.

Producenten Andy kommer fram till 
grabbarna och frågar.

-Kan ni inte bara göra det en gång till? 
En av kameramännen fipplade lite med 
kameran.

Om kameramannen jobbar kvar för 
Top Gear eller inte, är oklart. Men trots 
att det inte bara är att hoppa en gång till, 
bjuder killarna på ännu ett stunt.

Inspelningsdag två
Dagen bjöd på dåligt väder och inspel-
ningarna förlades i de lägre skogsbe-
vuxna regionerna. Racebilderna med två 
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skotrar framför, bakom eller runt Dakar-
bilen är på riktigt, trots att dom inte görs 
i kronologisk ordning.

-Jag tyckte att jag och Bodin höll bra 
fart på leden men när jag vände mig om, 
såg jag VW-märket en halvmeter bakom 
mig i 70 km/h. Det är tätt i skotercross 
men när man har en sån klump bakom 
sig, är man glad att man satt på sig rygg-
skyddet, beskriver Dan sin skräckblan-
dade förtjusning.

Det klarnar upp på eftermiddagen 
och man flyttar hela crewet upp till det 
ironiskt beskrivna lilla ramphoppet, över 
huset, nere vid stranden. Ansatsen gick 
runt en husvagn och det fanns ett hus i 
anslutning till landningen. Den lite fegare 
Dan föreslår att Daniel ska hoppa först, 
vilket han gör utan att vänta, och han 
sätter hoppet klockrent på första försö-
ket. Dan vinkar in Bodin för att få koll på 
hur mycket gas han ska använda.

-Det blir perfekt om du kör ww-
waaappp waap, ger han till svar.

Dan’s innehållslösa blick skvallrade 
om att han tyckte att Daniel Bodin var 
hjärndöd. Men det som åker upp kom-
mer alltid ner, och grabbarna fortsätter 
att speedchecka stuntet.

-I tredje försöket ligger jag tre meter 
bakom och Bodin flippar utan förvar-
ning. 23 meters gap, tio meter upp i luf-
ten, fem meter över ett hus och i samma 
kick och landning. Idioti men häftigt, be-
skriver mister Lang.

Dum, dummare.
Racet som skildrades gick från toppen 
av Riksgränsen, nedför fjället, genom 
skogen och avslutades med att åka över 
sjöisen, tillbaka till själva skidområdet. 
Inspelningarna pågick under fyra dagar 
och blev till slut ett inslag på nio minuter 
och 34 sekunder. Killarna tar en del stryk 
av allt gemytligt skitsnack under kvälls-
tid, men framför allt smälter tydligen sko-
termattorna, om man kör på sjöis. I alla 
fall om man får tro Richard Hammond 
som försökte övertyga sina kollegor att 
vinsten inte var arrangerad. Vem är då 
dummast? Richard, eller är det Dan 
och Daniel som tackar nej till att åka 
till TopGear-studion när avsnittet skulle 
sändas. Dom skulle ju bara vara med i 
världens största motorprogram och dom 
skulle ju bara få sitta bredvid Tom Cruise 
och Cameron Diaz. Min röst hamnar inte 
på Richard i alla fall.
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När jag träffar Tucker efter att han 
blivit korad världsmästare i sko-
tercross, är det en uppenbart 

glad men trött kille som står där. Så även 
om det inte ser ut som om han behöver 
anstränga sig när han kör, så gör han 
det! Skönt, han är alltså mänsklig ändå.

Med tanke på vad han åstadkommit i 
sin karriär så har man ju ibland undrat 
om han är just mänsklig. Tucker är alltså 
26 år gammal och har redan vunnit allt 
som går att vinna, eller vad sägs om: 9 
stycken Winter X games medaljer var 
av 5 guld, det första tog han vid 15 års 
ålder! 55 National PRO segrar på 106 
starter. 4 totalsegrar i National PRO 
mästerskap. 19 semi-PRO segrar på 24 
starter, och nu alltså även världsmästare!

Världsmästartiteln rankar han så här 
direkt efter målgång som det näst störst 
han vunnit, bara X-Games slår detta. På 
frågan om han kan tänka sig att komma 
hit igen och försvara sin titel svarar han:

-Det är för tidigt att säga, men allt är 
möjligt. Jag planerar inte så långt i för-
väg. 

I svaret kan man skönja att han nog är 
rätt nöjd som det är, och att något mer 
VM blir det inte, om det nu inte fl yttas till 
andra sidan Atlanten. Om han inte hade 
vunnit skulle det nog vara troligare att vi 
skulle få se honom i Sverige igen. Detta 
trots att han säger sig ha trivts jättebra 
i Sverige och varit kanonnöjd med mot-
tagandet. Man ska veta att det har krävts 
en hel del förberedelser för att ro detta 
i land. Till skillnad från de fl esta andra 
amerikaner som varit över lämnar Tucker 
inget åt slumpen. Utan han tog naturligt-
vis med sig sin egna maskin, som skep-
pades över i god tid före tävlingen. Själv 
anlände han en dryg vecka innan VM, allt 
för att hinna förbereda sig och maskinen 
inför tävlingen. Vad är då gjort på ma-
skinen för att den ska passa de svenska 
förhållandena?

- Vi har testat extremt mycket för att få 
motorn att prestera maximalt med bräns-
let vi måste använda i VM. Sedan har vi 
gjort hela maskinen mjukare för att den 
skulle passa banan. Allt för att jag vill ha 
en så följsam maskin som möjligt. Men 
när vi sedan fi ck se banan var det bara 
att styva upp grejorna igen, banan var ju 
mycket tuffare än vi trott! Det jag själv 
kunde se på Tuckers Arctic Cat Sno Pro 
600, var att man fl yttat den bakre armen 
i boggin lite uppåt och bakåt i tunnelin-
fästningen. Det ryktades även om att det 

Kör ifrån vem som 
helst bara han känner 
för det!
Av: Stefan Sund
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När jag träffar Tucker efter att han 
blivit korad världsmästare i sko-
tercross, är det en uppenbart 
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om det inte ser ut som om han behöver 
anstränga sig när han kör, så gör han 
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starter, och nu alltså även världsmästare!

Världsmästartiteln rankar han så här 
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han vunnit, bara X-Games slår detta. På 
frågan om han kan tänka sig att komma 
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möjligt. Jag planerar inte så långt i för-
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I svaret kan man skönja att han nog är 
rätt nöjd som det är, och att något mer 
VM blir det inte, om det nu inte fl yttas till 
andra sidan Atlanten. Om han inte hade 
vunnit skulle det nog vara troligare att vi 
skulle få se honom i Sverige igen. Detta 
trots att han säger sig ha trivts jättebra 
i Sverige och varit kanonnöjd med mot-
tagandet. Man ska veta att det har krävts 
en hel del förberedelser för att ro detta 
i land. Till skillnad från de fl esta andra 
amerikaner som varit över lämnar Tucker 
inget åt slumpen. Utan han tog naturligt-
vis med sig sin egna maskin, som skep-
pades över i god tid före tävlingen. Själv 
anlände han en dryg vecka innan VM, allt 
för att hinna förbereda sig och maskinen 
inför tävlingen. Vad är då gjort på ma-
skinen för att den ska passa de svenska 
förhållandena?

- Vi har testat extremt mycket för att få 
motorn att prestera maximalt med bräns-
let vi måste använda i VM. Sedan har vi 
gjort hela maskinen mjukare för att den 
skulle passa banan. Allt för att jag vill ha 
en så följsam maskin som möjligt. Men 
när vi sedan fi ck se banan var det bara 
att styva upp grejorna igen, banan var ju 
mycket tuffare än vi trott! Det jag själv 
kunde se på Tuckers Arctic Cat Sno Pro 
600, var att man fl yttat den bakre armen 
i boggin lite uppåt och bakåt i tunnelin-
fästningen. Det ryktades även om att det 

Kör ifrån vem som 
helst bara han känner 
för det!
Av: Stefan Sund
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Att läsa banan innan 
varje heat är något som 
Tucker Hibbert inte slar-

var med, det tog un-
gefär lika lång tid som 

själva heatet.

Ett fullblodsproffs, svarar utan problem på samma frågor om och om igen.

Pappa Kirk 
sköter sonens 
maskin och 
vilket jobb han 
gör sen!
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var en specialmatta på skotern, med 
böjda kammar. 

Innan Tucker for till Malå, tränade och 
testade han i Storuman med bland an-
nat Arctic Cat förarna Johan Lidman och 
Viktor Stenman. Perfekt att kunna se att 
grejorna lirar mot den svenska eliten. 
Hur tyckte då Tucker att det gick i själva 
tävlingen?

- I första heatet hittade jag ett bra flyt 
efter en dålig start. I de två efterföljande 
heaten blev banan betydligt tuffare och 
det gjorde det svårt att hitta flytet. Jag 
fick lov att köra utanför min ”Comfort 
zone”, och det är inget jag trivs 
med. När Johan Lidman körde 
om mig fick jag verkligen lov att 
ta i för att kunna återta ledningen i 
heat två, Johan körde riktigt bra! Säger 
en imponerad Tucker och tittar på Jo-
han. När det var dags för sista finalhea-
tet krävdes det att Tucker kom minst 8:a 
för att vara helt säker på att bli världs-
mästare.

- I sista heatet fick jag till en bra start 
precis som i heat två och tog ledningen. 
Men när sedan Emil Öhman tog sig förbi 
var jag återigen utanför min ”Comfort 
zone” när jag försökte hänga på. I mitt 
försök att hänga på Öhman var jag väl-
digt nära att krascha flera gånger, det 
händer sällan eller aldrig att jag måste 
ge upp men det fick jag lov att göra, sä-
ger en uppenbart förbryllad Tucker. Sin 
egen insats rankar han som en 9 av 10 
och förklarar det med att: 

-Jag vann ju inte alla heat!? Tuckers 
far Kirk är lite av en racinglegend som 
ännu inte lagt hjälmen på hyllan, detta 
trots att karriären startade redan 1970! 
Kirk har hunnit med att köra alla former 
av skoterracing i sin karriär. Så jag frå-
gar Tucker om det skulle vara något som 
lockar honom?

-Absolut! Det som kanske ligger när-
mast för tillfället är att prova på cross-
country. Hillclimb har jag faktiskt redan 
provat, men det var lite skrämmande när 
man tittar ner, då jag är höjdrädd! Flinar 
Tucker. - Som jag sagt tidigare trivs jag 
bäst när jag har full kontroll och det skul-
le väl var just det som talar emot cross-
country, det går ju ruskigt fort ibland och 
det är svårt att ha full kontroll hela tiden. 
Man kanske kan säga att det hänger på 
den berömda tråden om jag ska testa på 
cross-country.

Vi tackar Tucker ” T-Train” Hibbert för 
en helt oförglömlig helg i Malå och lyck-
önskar honom, vad han än hittar på i sin 
framtida karriär.
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TOBE CENTER
Polaris Experience Center  Arvidsjaur
Sixten Nilssons Motorservice  Boden
Luva Motor Bollnäs
Touring Butiken  Borlänge / Djurmo
Bohlins Motor       Järbo
Handlarn i Funäsdalen Funäsdalen
Tj:S Skoter & Motor Föllinge 
SGT Gäddede
JDM i Malmfälten Gällivare

Motor Center Gävle
Motorcity i Järpen AB Järpen
Kalix Maskiner AB  Kalix
YamahaCenter Kiruna Kiruna
Speed Shop Krokom
Bergnäsets Skoter & ATV Luleå
Nila Fritid  Malå
Polaris Mora Mora
Ockelbo Gummiservice  Ockelbo

Andor Maskin Pajala
Sollefteå Servicecenter Sollefteå
PN Tec               Strömsund
BW Husvagnar / Husbilar Sundsvall
Adventure Zone Sälen
Stenmarks Maskin Tärnaby
Motorbolaget Umeå AB Umeå
Stisso Örnsköldsvik
Oktan AB Östersund

T-shirt Infamous
           245:-
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VI LEVERERAR MERVÄRDE

Exempel på tillbehör:

Arvidsjaur ExperienceCenter i Arvidsjaur 0960-12340  •  Boden Sixten Nilsson Motorservice 0921-10209  •  Bollstabruk Dahlins Motorservice 0612-21188  •  Borlänge Haralds Båtar 0243-13019  
Burträsk Hällgrens Motor 0914-10402  •  Frövi Eriksson Hans 0581-31095  •  Funäsdalen Snökompaniet 0684-290 00  •  Gäddede Scandinavia Ring 0672-10312  •  Gällivare Däcklagret 
0970-55792  •  Hede Revelj Racing 0684-12059  •  Hudiksvall XYZ Maskin 0650-543434  •  Järvsö Järvsö Cykel & Motor 0651-41243  •  Kalix Kalix Maskiner 0923-12290  • Kiruna TT Trading 
0980-60900  •  Luleå Kalix Maskiner 0920-88466  •  Lycksele Auto Blå 0950-12081  •  Malå AGS Skoter & MC 0953-216 26  •  Mattmar Ytterocke Produktion 0640-45117  •  Ockelbo Ockelbo 
Gummiservice 0297-42100  •  Offerdal Birgerssons Bensin 0640-32149  • Mora Mora Järn 0250-10026  •  Piteå Bil-laget 0911-18010  •  Skellefteå E-son Maskin 0910-701201  •  Storuman 
Joeströms Bil & Mek 0951-10075  •  Sundsvall BW Sundsvall AB 060-123512  •  Söderhamn Maskincenter 0270-70045  •  Tärnaby Joeströms Bil & Mek 0954-34031  •  Umeå Motor Pro 090-704480  
Vilhelmina Vilhelmina Motorcenter 0940-55970   •   Åsarna Åsarna Skoterservice 0687-30375   •   Örnsköldsvik Skoterservice 0660-56100   •   Östersund Motorhuset 063-570020 www.polarisindustries.com  •  www.polarisridersclub.com

www.polarisindustries.com

30 kg lättare än tidigare Switchback

Polaris Crossoverskotrar är för dig som inte riktigt bestämt dig 
om du tycker led eller lössnö är roligast. Med en SwitchBack gör du 

båda delarna. Välj mellan vår nya 800 Assaultmodell som fått mycket fina 
omdömen, eller våra otroligt prisvärda och mångsidiga Shiftmodeller.

CROSSOVER

VI
Arvidsjaur ExperienceCenter i Arvidsjaur 0960-12340  • Boden Sixten Nilsson Motorservice 0921-10209  • Bollstabruk Dahlins Motorservice 0612-21188 • Borlänge Haralds Båtar 0243-13019  
Burträsk Hällgrens Motor 0914-10402  • Frövi Eriksson Hans 0581-31095 • Funäsdalen Snökompaniet 0684-290 00  • Gäddede Scandinavia Ring 0672-10312 • Gällivare Däcklagret
0970-55792 • Hede Revelj Racing 0684-12059 • Hudiksvall XYZ Maskin 0650-543434 • Järvsö Järvsö Cykel & Motor 0651-41243 • Kalix Kalix Maskiner 0923-12290 • Kiruna TT Trading

30 kg lättare än tidigare Switchbackackckk

600 Shift 136
99 900:-

550 Shift 136
85 900:-

800 Switchback Assault
134 900:-

* Gäller ordinarie modeller i modellprogram 2011 (inte barn- eller racingmaskiner). Försäkringen gäller brand, stöld, rättshjälp och vagnskada.

IQ 136 2-UP TOURING KITIQ LAVINSÄNDARERAVISHING DAMJACKA
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POLARIS ÖVERTRÄFFAR IGEN - 60% NYHETER 2011POLARIS ÖVERTRÄFFAR IGEN 60% NYHETER 2011
Se hela vårt kompletta aggressiva modellprogram på www.polarisindustries.com

Uppdaterad
Liberty 800 CFI

Exemp

LLAVINNG DAMJACKARAVISHIN



Det har alltid varit ett gissel att las-
ta skotern och helst om skotern 
saknar back. Om man dessutom 

är själv blir det snudd på omöjligt och ib-
land så illa att man överväger att stanna 
hemma bara för att slippa lasta. Det är 
helt ok att man är svettig, ser stjärnor 
och har ryggsmärtor efter en hel dags 
skoteråkning, men inte efter att man har 
lastat på släpet! Vi har hittat en del sko-
tergrindar och lastramper som kanske 
kan underlätta detta nödvändiga onda 
och göra livet lite enklare i vinter.

Saknar man tipp och 
vill rädda ryggen fi nns 
det lösningar.
Av: Stefan Sund

Thule skotergrind
Universalmodell för invändig montering på bakläm. Den 
kan sitta monterad även om man har kåpa på släpet. 
Längden är 1200 millimeter och bredden 1230 millime-
ter så den passar till de fl esta skotrarna på marknaden. 

Thule har även skotergrind som ersätter lämmen och 
fi nns för olika fl akbredder. Båda är tillverkade av 

svetsade stålprofi ler. För mer info titta på 
www.thuletrailers.se

Thule skotergrind
Universalmodell för invändig montering på bakläm. Den 
kan sitta monterad även om man har kåpa på släpet. 

Lööve snöskoterramp
Invändigt monterad snöskoterramp 

med skyddande material och bra fäste 
för mattan. Denna ramp går loss på 

2500 kronor. För mer info titta 
in på 

www.loove.se

Vikbar Lastramp
Tillverkad i aluminium för lätt handha-
vande då de endast väger 7 kilo styck. 

Längd på 2170 millimeter och en bredd på 
280 millimeter med maxlast på 340 kilo 

per par. Kostar 1000 kronor hos 
www.skoterdelen.com

Vikbar Lastramp
Vikbar lastramp förenklar förvaring och 
transport. Dessa är tillverkade i 6061 T-6 

aluminium och lastar det mesta ska stå pall 
för upp till 680 kilo. Rampen har måttet 

182x114 centimeter och kostar 1995 
kronor hos 

rinab.jetshop.se

Snow-Rail system
Detta är ett system som är utvecklat för att kunna lasta just 

snöskoter på släpvagn, pickup eller in på garagegolvet. Detta 
utan att styrstålen skadar vare sig fl ak eller golv.

Friktionen mellan Snow-Rail system och skidorna på skotern är min-
imal så det går utmärkt att dra upp skotern. Den är lätt att plocka 

isär och transportera med sig.
Även bredden går att anpassa efter skotern men det gäller att 
spårvidden är bredare än mattan! Tillverkad i glasfi berarmerad 

aluminium och kan levereras efter längd på släpvagn.
Dessutom ingår det transportfäste för systemet och 

spännbandsfäste för att säkra skotern.
Priset för systemet på bilden är 3865 kronor, 

läs mer på www.snowrail.se

Friktionen mellan Snow-Rail system och skidorna på skotern är min-

fi nns för olika fl akbredder. Båda är tillverkade av 
svetsade stålprofi ler. För mer info titta på 

www.thuletrailers.se
svetsade stålprofi ler. För mer info titta på 

www.thuletrailers.se

Snow-Rail system
Detta är ett system som är utvecklat för att kunna lasta just 

snöskoter på släpvagn, pickup eller in på garagegolvet. Detta 
utan att styrstålen skadar vare sig fl ak eller golv.

Friktionen mellan Snow-Rail system och skidorna på skotern är min-

TECHRAMP Combo
Combo ramp för dom som behöver både en ATV-ramp och en snös-
koter-ramp. TECHRAMP består av tre delar som går att vika ihop 
för smidig förvaring. Tänderna på rampen hjälper att styra ski-

dorna samtidigt som de ger hjulen på ATV:n bra grepp. Den 
kortare varianten klarar över 700 kilos vikt. Finns i tre 

längder mellan 1,80-2,40 meter och kostar 328-
384 dollar plus frakt. Läs mer på 

www.techramp.net

Aluminiumramper med förvaringslåda
Ett par aluminiumramper som i den kortaste ramplängden 
fi nns med en smart förvaringslåda till, så att de alltid är med 
på släpet. Vid montering av förvaringslåda under släpvag-
nen krävs det att den är minst 1800 millimeter bred. 

Ramperna fi nns i längder mellan 1700 till 2700 mil-
limeter. Finns hos närmaste återförsäljare av 

thuletrailers produkter.

Aluminiumramper med förvaringslåda
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Du hade blivit 
idiotförklarad om 
du för tio år sedan 
skulle påstå att det 
i framtiden finns 
snöskotrar som drar 
under litern milen, 
samtidigt som de var 
nästintill ljudlösa.
Text: Alf Sundtsrömming

Till detta år har Rotax ingenjörer 
verkligen jobbat hårt då de som 
enda tillverkare har två stora mo-

tornyheter. Den revolutionerande E-TEC 
800 presenterade vi i förra numret och 
nu ska vi ta en titt på årets verkliga snål-
varg, den nya tvåcylindriga 4T 600an. 
BRPs nya 4-taktsmotor har tilläggs-
namnet ACE vilket inte står för ”ess” i 
betydelsen det högsta spelkortet som 
man lätt kan tro. Det ska i stället utlä-
sas ”Advanced Combustion Efficiency” 
som betyder ”avancerad förbrännings 
effektivitet”. Motorn är faktiskt helt unik 
i snöskotervärlden då den helt och hål-
let är konstruerad för att möta en ny 
kombination av kundkrav. Fokus ligger 
på bli marknadsledande då det gäller 
förbrukning, servicekostnader, ljudnivå 
samt utsläpp. Motoreffekten är med 
dagens mått relativt beskedlig vilket för-
klaras med att denna maskin främst är 
tänkt som drivkälla i de billiga ”fläktsnö-
skotrarna” som säljs i stora mängder 
varje år. Eftersom den nordamerikanska 
hyrskotermarknaden behöver ett moder-
nare alternativ till de numera föråldrade 
fläktmotorerna är ingen förvånad över 
att Rotax har en ny motor men att det 
är 4-takt kanske överraskar en del? 
BRP har, som enda tillverkare, nyutveck-
lade motorer med den hetaste tekniken 
både då det gäller tvåtakt samt fyrtakt. 
Man har 2T med direktinsprutning och 
de motorerna är bränsleeffektivast i sin 
effektklass oavsett vad för motorteknik 
konkurrenterna har. Nu väljer de en an-
nan väg för att göra den effektivaste mo-
torn för snöskoterbruk någonsin och det 
säger en del om hur bred kunskap som 
Rotax ingenjörer har. Valet av fyrtakt är 
med all säkerhet mycket välgrundat. En 
lugn, supertyst och lågvarvande 4T är 
som skapad för att driva snöskotrar som 
ska hyras av noviser, det är alla överrens 
om. Men det finns en hel del rutinerade 
skoterförare som väljer fyrtakt i alla lägen 
då det är den motortyp som passar bäst 
för dem. De föredrar inte 2T-motorernas 
pigga attityd och lite stressande motor-
gång.
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Vissa kanske dessutom skräms av det 
grundmurade rykte som dessa har gäl-
lande förbrukning, lukt samt driftsäker-
het. Man vill helt enkelt ha en motortyp 
som bevisligen fungerar i tusentals mil 
med ytterst små åtgärder vaje år. Då 
ACE 600:an har enastående låg förbruk-
ning och dessutom är mycket enkel att 
serva så finns det mycket som tala för 
att detta blir en stor försäljningframgång. 
Troligvis ser vi nu den första årsmodel-
len av en motorserie som kommer att bli 
mycket långlivad.

Alternativet hade kunnat vara en E-
TEC med liknade effekt. Man hade då 
med stor sannolikhet uppnått samma 
låga förbrukning men inte ens den mest 
inbitna tvåtaktsälskare kan bortse från 
att servicekraven blir större när vi talar 
om tusentals mil.

En ACE 600 har tveklöst så hög livs-
längd att den med lätthet kan nöta ut ett 
flertal skoterchassin och det imponerar 
på en stor kundgrupp. Exempelvis de 
som på ett eller annat sätt har snösko-
tern som yrkesfordon.

 
Teknisk uppbyggnad 
Det första man måste ta ställning till när 
man bygger en tvåcylindrig 4-taktsmotor 
med cylindrarna brevid varandra är hur 
man ska göra med tändföljden. Efter-
som tänding sker endast vartannat varv i 
varje cylinder har man att välja på att låta 
kolvarna färdas parallellt och därmed få 
jämna 360 grader mellan tändpulserna 
eller att ha 180 graders vevaxel vilket ger 
180/540 graders tändföljd. En parallell-
twin (med 360 graders tändföljd) låter 
enligt många bättre men har betydligt 
mer primär samt sekundär vibrationer ef-
tersom motbalanserna samt kolvarna rör 
sig parvis. Man löser ofta detta med en 
tung balansaxel för att motverka vibratio-
nerna vilket ger högre svängmassa samt 
högre totalvikt. En 180 graders vevaxel 
har betydligt mindre vibrationsproblem 
och kräver ingen balansaxel så länge ar-
betsvarvet är så lågt som hos 600 ACE.

I sin jakt på låg maskinvikt valde Rotax 
därför en motor med 180 graders vev-
axel samt utan balansaxel vilket alltså ger 
mindre svängmassa och dessutom lägre 
totalvikt. Den ojämna tändföljden ger 
dock (enligt vissa) ett mindre harmoniskt 
avgasljud men eftersom man har mark-
nadens lägsta avgasljudnivå uppfattar 
man inte alls någon disharmoni, det är 
nästan lite elmotorvarning. Borrning x 
slaglängd är 74x69,7 mm vilket visar på 
att man siktar ett relativt lågt arbetsvarv 
och motoreffekten på 60 hästkrafter tas 
mycket riktigt ut vid måttliga 7250 rpm. 
Givetvis har man fyra ventiler per cylin-

der i dimensionerna 2 x 29mm insug 
och 2 x 25 mm avgas vilket är väl tillta-
get för en motor med denna litereffekt. 
Ventilerna har dessutom hydrauliska 
lyftare i syfte att hålla servicekraven så 
låga som möjligt. Den enda service som 
krävs är ett årligen återkommande olje/
filterbyte och efter några år kan den vilja 
ha två tändstift om man vill lyxa till det. 
När man sedan tittar på kamtiderna hos 
de dubbla överliggande kamaxlarna står 
det helt klart att detta är en motor som 
ger god kraft på låga varv samt ypperlig 
bränsleekonomi. Insug öppnar endast 
3 grader före övre dödpunkt och avgas 
stänger 6 grader efter vilket betyder att 
man har ytterst liten tid med överlapp. 
Detta i kombination med 220/230 gra-
ders total duration (in/ut) är några av 
förklaringarna till denna motors nästan 
overkliga förbrukningssiffror. Eftersom 
ventilstorlekarna är rejäla uppnår man 
önskad motoreffekt även med så milda 
kamaxlar. Det är för övrigt vanligt hos 
Rotax 4T-motorer att man har stora ven-
tiler men måttliga ventiltider.

Kompressionsförhållandet är12:1 vil-
ket måste ses som utomordentligt högt 
hos en motor med dessa kamaxlar som 
ger stor kraft så långt ner i registret och 
därmed ökar detonationsrisken. Detta är 
möjligt tack vare avancerad motorstyr-
ning, BOSCH ME17 som styr bräns-
leinsprutning samt tändsystemet (DI). 
De övervakas via en mängd olika givare 
där framförallt knacksensorn eliminerar 
risken för detonation. Motorn är konstru-
erad för att fungera med 95 oktan (mot-
svarar 91 PON i USA) och det vore inte 
möjligt utan denna moderna elektronik. 
Luften sugs in genom ett gemensamt 
46 mm spjällhus och fördelas sedan via 
ett plenum i komposit till de bägge cylin-
drarna. Alla detaljer hos motorn visar på 
målsättningen då det gäller kundkraven 
som ska uppnås.

Utan tvekan står det klart att detta inte 
enbart är en ekonomiskt byggd motor 
om någon tror det när man enbart ser 
till motoreffekten. Tekniskt är uppbygg-
naden verkligen avancerad och nästan 
tävlings-mässig då man även har rena 
racedetaljer som torrsumpssmörjning 
och bland annat ventilkåpa i magnesium. 
Avgassystemet i rostfritt har långa pri-
märrör vilket är nödvändigt hos en 180 
graders motor och ljuddämparen är i 
det närmaste gigantisk sett till motorns 
effekt och storlek. Enligt BRP har den 
en ljudnivå på 73 db men några mer 
detaljer om hur detta mäts är inte riktigt 
klara. Helt klart är dock att detta är en av 
de tystaste skotermotorer som någonsin 
byggts.

Även generatoreffekten är impone-
rande hög. Hos den variant som driver 
bruksskotrarna är den hela 650W och 
hos de sportigare modellerna 420W, det 
finns kapacitet för elektrisk extrautrust-
ning med andra ord. Motorvikten är låg 
sett till att det är en 600cc 4T med det 
som är overkligt lågt är inte vikten utan 
som sagt förbrukningen. Att åka snösko-
ter och endast konsumera 0,8 liter per 
mil låter som en saga men detta ska vara 
sant enligt BRP! Detta medför en räck-
vidd på upp mot hela 50 mil på en tank 
och nu är det frågan om ens de verkliga 
långfärdspiloterna kan köra tomt på en 
dag? Men den låga förbrukningen är inte 
det enda som är uppseendeväckande, 
detta är dessutom den renaste skoter-
motorn någonsin. Med endast 8 gram 
HC och 90 gram CO per kilowattimme 
uppnår den med råge EPAs krav för 
2012. Inför framtiden kan denna motor 
till mycket låg kostnad kompletteras med 
lambdastyrning och 3W-katalysator. 
Med den tekniken uppgår avgasvärdena 

till ”knappt mätbart” då det gäller dessa-
ämnen. Det är alltså ingen konst för 600 
ACE att uppfylla de strängaste kraven 
som finns för förbränningsmotorer även 
i framtiden.

 
Sammanfattning 
Dagens 600 ACE är en nästan luktfri, vi-
brationsfri och extremt ekonomisk motor 
som utvecklar exakt så hög motoreffekt 
som värstingskotrarna gjorde när jag var 
ung. På den tiden (före 1991) var det ett 
frivilligt importstopp för skotrar med mer 
än 60 HK och det är alltså den effekt 
som ACE utvecklar så hur kan någon 
tycka att det är lite?

Då berättade man historier om hur 
otroligt snabb en 60-hästare var och att 
man skulle kunna få ut det ur en motor 
som har alla dessa egenskaper kunde 
ingen ens drömma om. Att en sådan 
snöskoter sedan skulle säljas till så låg 
pris (indexreglerat) som dagens ACE 
600 modeller vore rena fantasin. Fram-
tiden är inte så dum ändå.
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Du hade blivit 
idiotförklarad om 
du för tio år sedan 
skulle påstå att det 
i framtiden finns 
snöskotrar som drar 
under litern milen, 
samtidigt som de var 
nästintill ljudlösa.
Text: Alf Sundtsrömming

Till detta år har Rotax ingenjörer 
verkligen jobbat hårt då de som 
enda tillverkare har två stora mo-

tornyheter. Den revolutionerande E-TEC 
800 presenterade vi i förra numret och 
nu ska vi ta en titt på årets verkliga snål-
varg, den nya tvåcylindriga 4T 600an. 
BRPs nya 4-taktsmotor har tilläggs-
namnet ACE vilket inte står för ”ess” i 
betydelsen det högsta spelkortet som 
man lätt kan tro. Det ska i stället utlä-
sas ”Advanced Combustion Efficiency” 
som betyder ”avancerad förbrännings 
effektivitet”. Motorn är faktiskt helt unik 
i snöskotervärlden då den helt och hål-
let är konstruerad för att möta en ny 
kombination av kundkrav. Fokus ligger 
på bli marknadsledande då det gäller 
förbrukning, servicekostnader, ljudnivå 
samt utsläpp. Motoreffekten är med 
dagens mått relativt beskedlig vilket för-
klaras med att denna maskin främst är 
tänkt som drivkälla i de billiga ”fläktsnö-
skotrarna” som säljs i stora mängder 
varje år. Eftersom den nordamerikanska 
hyrskotermarknaden behöver ett moder-
nare alternativ till de numera föråldrade 
fläktmotorerna är ingen förvånad över 
att Rotax har en ny motor men att det 
är 4-takt kanske överraskar en del? 
BRP har, som enda tillverkare, nyutveck-
lade motorer med den hetaste tekniken 
både då det gäller tvåtakt samt fyrtakt. 
Man har 2T med direktinsprutning och 
de motorerna är bränsleeffektivast i sin 
effektklass oavsett vad för motorteknik 
konkurrenterna har. Nu väljer de en an-
nan väg för att göra den effektivaste mo-
torn för snöskoterbruk någonsin och det 
säger en del om hur bred kunskap som 
Rotax ingenjörer har. Valet av fyrtakt är 
med all säkerhet mycket välgrundat. En 
lugn, supertyst och lågvarvande 4T är 
som skapad för att driva snöskotrar som 
ska hyras av noviser, det är alla överrens 
om. Men det finns en hel del rutinerade 
skoterförare som väljer fyrtakt i alla lägen 
då det är den motortyp som passar bäst 
för dem. De föredrar inte 2T-motorernas 
pigga attityd och lite stressande motor-
gång.

60 2-10/11

0_ 1.indd   0 2010-10-11   1 .10

Vissa kanske dessutom skräms av det 
grundmurade rykte som dessa har gäl-
lande förbrukning, lukt samt driftsäker-
het. Man vill helt enkelt ha en motortyp 
som bevisligen fungerar i tusentals mil 
med ytterst små åtgärder vaje år. Då 
ACE 600:an har enastående låg förbruk-
ning och dessutom är mycket enkel att 
serva så finns det mycket som tala för 
att detta blir en stor försäljningframgång. 
Troligvis ser vi nu den första årsmodel-
len av en motorserie som kommer att bli 
mycket långlivad.

Alternativet hade kunnat vara en E-
TEC med liknade effekt. Man hade då 
med stor sannolikhet uppnått samma 
låga förbrukning men inte ens den mest 
inbitna tvåtaktsälskare kan bortse från 
att servicekraven blir större när vi talar 
om tusentals mil.

En ACE 600 har tveklöst så hög livs-
längd att den med lätthet kan nöta ut ett 
flertal skoterchassin och det imponerar 
på en stor kundgrupp. Exempelvis de 
som på ett eller annat sätt har snösko-
tern som yrkesfordon.

 
Teknisk uppbyggnad 
Det första man måste ta ställning till när 
man bygger en tvåcylindrig 4-taktsmotor 
med cylindrarna brevid varandra är hur 
man ska göra med tändföljden. Efter-
som tänding sker endast vartannat varv i 
varje cylinder har man att välja på att låta 
kolvarna färdas parallellt och därmed få 
jämna 360 grader mellan tändpulserna 
eller att ha 180 graders vevaxel vilket ger 
180/540 graders tändföljd. En parallell-
twin (med 360 graders tändföljd) låter 
enligt många bättre men har betydligt 
mer primär samt sekundär vibrationer ef-
tersom motbalanserna samt kolvarna rör 
sig parvis. Man löser ofta detta med en 
tung balansaxel för att motverka vibratio-
nerna vilket ger högre svängmassa samt 
högre totalvikt. En 180 graders vevaxel 
har betydligt mindre vibrationsproblem 
och kräver ingen balansaxel så länge ar-
betsvarvet är så lågt som hos 600 ACE.

I sin jakt på låg maskinvikt valde Rotax 
därför en motor med 180 graders vev-
axel samt utan balansaxel vilket alltså ger 
mindre svängmassa och dessutom lägre 
totalvikt. Den ojämna tändföljden ger 
dock (enligt vissa) ett mindre harmoniskt 
avgasljud men eftersom man har mark-
nadens lägsta avgasljudnivå uppfattar 
man inte alls någon disharmoni, det är 
nästan lite elmotorvarning. Borrning x 
slaglängd är 74x69,7 mm vilket visar på 
att man siktar ett relativt lågt arbetsvarv 
och motoreffekten på 60 hästkrafter tas 
mycket riktigt ut vid måttliga 7250 rpm. 
Givetvis har man fyra ventiler per cylin-
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krävs är ett årligen återkommande olje/
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När man sedan tittar på kamtiderna hos 
de dubbla överliggande kamaxlarna står 
det helt klart att detta är en motor som 
ger god kraft på låga varv samt ypperlig 
bränsleekonomi. Insug öppnar endast 
3 grader före övre dödpunkt och avgas 
stänger 6 grader efter vilket betyder att 
man har ytterst liten tid med överlapp. 
Detta i kombination med 220/230 gra-
ders total duration (in/ut) är några av 
förklaringarna till denna motors nästan 
overkliga förbrukningssiffror. Eftersom 
ventilstorlekarna är rejäla uppnår man 
önskad motoreffekt även med så milda 
kamaxlar. Det är för övrigt vanligt hos 
Rotax 4T-motorer att man har stora ven-
tiler men måttliga ventiltider.

Kompressionsförhållandet är12:1 vil-
ket måste ses som utomordentligt högt 
hos en motor med dessa kamaxlar som 
ger stor kraft så långt ner i registret och 
därmed ökar detonationsrisken. Detta är 
möjligt tack vare avancerad motorstyr-
ning, BOSCH ME17 som styr bräns-
leinsprutning samt tändsystemet (DI). 
De övervakas via en mängd olika givare 
där framförallt knacksensorn eliminerar 
risken för detonation. Motorn är konstru-
erad för att fungera med 95 oktan (mot-
svarar 91 PON i USA) och det vore inte 
möjligt utan denna moderna elektronik. 
Luften sugs in genom ett gemensamt 
46 mm spjällhus och fördelas sedan via 
ett plenum i komposit till de bägge cylin-
drarna. Alla detaljer hos motorn visar på 
målsättningen då det gäller kundkraven 
som ska uppnås.

Utan tvekan står det klart att detta inte 
enbart är en ekonomiskt byggd motor 
om någon tror det när man enbart ser 
till motoreffekten. Tekniskt är uppbygg-
naden verkligen avancerad och nästan 
tävlings-mässig då man även har rena 
racedetaljer som torrsumpssmörjning 
och bland annat ventilkåpa i magnesium. 
Avgassystemet i rostfritt har långa pri-
märrör vilket är nödvändigt hos en 180 
graders motor och ljuddämparen är i 
det närmaste gigantisk sett till motorns 
effekt och storlek. Enligt BRP har den 
en ljudnivå på 73 db men några mer 
detaljer om hur detta mäts är inte riktigt 
klara. Helt klart är dock att detta är en av 
de tystaste skotermotorer som någonsin 
byggts.

Även generatoreffekten är impone-
rande hög. Hos den variant som driver 
bruksskotrarna är den hela 650W och 
hos de sportigare modellerna 420W, det 
finns kapacitet för elektrisk extrautrust-
ning med andra ord. Motorvikten är låg 
sett till att det är en 600cc 4T med det 
som är overkligt lågt är inte vikten utan 
som sagt förbrukningen. Att åka snösko-
ter och endast konsumera 0,8 liter per 
mil låter som en saga men detta ska vara 
sant enligt BRP! Detta medför en räck-
vidd på upp mot hela 50 mil på en tank 
och nu är det frågan om ens de verkliga 
långfärdspiloterna kan köra tomt på en 
dag? Men den låga förbrukningen är inte 
det enda som är uppseendeväckande, 
detta är dessutom den renaste skoter-
motorn någonsin. Med endast 8 gram 
HC och 90 gram CO per kilowattimme 
uppnår den med råge EPAs krav för 
2012. Inför framtiden kan denna motor 
till mycket låg kostnad kompletteras med 
lambdastyrning och 3W-katalysator. 
Med den tekniken uppgår avgasvärdena 

till ”knappt mätbart” då det gäller dessa-
ämnen. Det är alltså ingen konst för 600 
ACE att uppfylla de strängaste kraven 
som finns för förbränningsmotorer även 
i framtiden.

 
Sammanfattning 
Dagens 600 ACE är en nästan luktfri, vi-
brationsfri och extremt ekonomisk motor 
som utvecklar exakt så hög motoreffekt 
som värstingskotrarna gjorde när jag var 
ung. På den tiden (före 1991) var det ett 
frivilligt importstopp för skotrar med mer 
än 60 HK och det är alltså den effekt 
som ACE utvecklar så hur kan någon 
tycka att det är lite?

Då berättade man historier om hur 
otroligt snabb en 60-hästare var och att 
man skulle kunna få ut det ur en motor 
som har alla dessa egenskaper kunde 
ingen ens drömma om. Att en sådan 
snöskoter sedan skulle säljas till så låg 
pris (indexreglerat) som dagens ACE 
600 modeller vore rena fantasin. Fram-
tiden är inte så dum ändå.
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Alaska Sled är annorlunda och har 
en enkel lösning för att transpor-
tera saker bakom sin fyrhjuling 

eller skoter. Den kanske inte ersätter 
timmervagnen helt och hållet, men un-
der riktigt besvärliga markförhållanden 
fungerar den som bäst och saknar mot-
stycke. Allt började med att Dave King 
fl yttade till Sverige och under en skoter-
tur fi ck han se vilka olika lösningar på 
kälkar som vi använder. Han visste att 
man kunde transportera både enklare 
och säkrare och tog kontakt med Mikael 
Markusson för vidare samarbete. Till en 
början gjorde dom bara skoterslädar, 
men nu fi nns det också en ATV-släde 
som kan användas på vintern och vice 
versa.

Idén
Idén till att tillverka släden i Sverige fi ck 
Dave King ifrån Alaska där han tidigare 
bott i 25 år. Egentligen är han från Skott-
land och bor idag i Slussfors utanför 
Storuman. Mikael, som vi har varit i 
kontakt med, är den person som med 
Dave’s hjälp tillverkar slädarna. Men 
Northern Sledworks är det företag som 
var först att tillverka släden och genom 

För simpel för att man 
ska tro på idén
Text: Togga
Bild: Alaska Sled

Släden är lätt och 
enkel att lasta. Des-
sutom kan man på 
en del versioner 
vika tillbaka draget 
för ännu bättre 
plats.

En av dom få nackdelarna med en låg släde är att bakhjulen river upp snön och 
det hamnar på släden. Men samtidigt gör den låga släden att den går stadigt i ter-
rängen. Ett kapell är under utveckling men tills att den lösningen kommer kan man 
med fördel använda sig av en vanlig presenning.

kontakter där, har Mikael fått mått och 
vinklar för bockning av materialet. Slä-
darna tillverkas i sex och åtta millimeters 
Ultra High Molecular Weight (UHMW) 
polyethylene som är 15 gånger slitstar-
kare än stål. Den relativt mjuka plasten 
är följsam och kallbockningen av ma-
terialet gör dom hos en lokal plåtfi rma. 
Främre delen är åtta millimeter tjock och 
är vagnsbultad i själva släden som tillver-
kas i sex millimeters material. När man 
backar eller bromsar fl exar den främre 
delen upp till 30 centimeter och det gör 
att man knappt känner att man har en 
kälke bakom sig. Dom har också en 
lösning där man kan vika in den främre 
delen för att spara plats på exempelvis 
ett släp. Standardsläden väger endast 
fjorton kilo, medans Megasläden väger 
23 kilo.

Räddningssläde sommartid
Mikael som är med i fjällräddningen tog 
med en av sina slädar i ett test på fram-
komlighet. Förutsättningarna var att dom 
skulle frakta en person med fi ktivt brutet 
ben och skadad nacke. Motståndarna 
bestod av bandvagn, 6-hjulig ATV med 
timmervagn, älgtrack, handburen bår 
och en specialburen bår med stödhjul 
som kräver fem personer för att använ-
da. Professorerna från Umeå med sina 
mätinstrument var förbluffade. Instru-
menten visade G-krafter i alla riktningar 
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Det går att packa både gott och smått. 
Det är bara fantasin som sätter gränser 
för vad man kan frakta på släden.

och Alaska Sled var den som minst på-
verkade den skadade personen. Den 
som fi ck agera som skadad, under alla 
sex tester, kunde intyga detta också. Un-
der vintern fi nns det fullgoda alternativ 
för persontransporter, men på barmark 
ute i terrängen har det inte funnits an-
dra alternativ än exempelvis helikopter. 
Med plastsläden kan man köra nästan 
var som helst och det är framkomlighe-
ten hos fyrhjulingen som sätter stopp. 
Får Mikael gehör för sin produkt inom 
räddningstjänsten, skulle det kunna un-
derlätta deras räddningsaktioner under 
sommarmånaderna.

Garantier
Dom garantier man lämnar är vanlig tre-
årig konsumentgaranti. Plasten är slag-
tålig ner till minus femtio grader och dom 

byter ut släden om den mot förmodan 
skulle spricka.

-En kille som sysslar med hundspann-
sturer fraktade 350 kilo hundfoder i mi-
nus 38 grader och fi ck en liten spricka. 
Han fi ck givetvis en ny pulka, berättar 
Micke.

På snö är släden så gott som outslitlig 
men om man kör på barmark, till exem-
pel mycket grusvägar, så slits givetvis 
slädens undersida mer än normalt. För 
att lösa detta kan man sätta fast slitytor 
på undersidan och man kan sedan byta 
ut dom vid behov.

Trycket på marken sprids ut över ett 
stort område och på barmark ser man 
endast spåren efter fyrhjulingen. Man 
kan använda släden både vinter som 
sommar och det skiljer minimalt på dom 
två olika versionerna. På vinterversionen 

sitter det två styrjärn på undersidan och 
den har en helt annan kopplingsanord-
ning. Det fi nns lösningar på kopplingen, 
så att man kan använda den under hela 
året och styrjärnen kan man enkelt 
plocka bort även om dom inte gör släden 
sämre under snöfria månader.

Fördel/nackdel
Den absolut största fördelen med slä-
den är dess framkomlighet oavsett tid 
på året. På vintern fl yter släden högt 
på snön och i snöfri terräng gör arean 
att den enkelt går över stock, sten och 
myrmark. Egentligen är det dragfordo-
net som sätter begränsningen och det 
enda som är till nackdel är slädens låga 
utformning som gör att den fylls med snö 
eller dynga. Men samtidigt gör den låga 
utformningen att släden är väldigt stabil 

och egentligen blir det inget problem 
om man lägger en presenning över las-
ten. Men det är ändå en liten nackdel 
som man försöker hitta en lösning på.

Det faktum att företaget fortfarande 
är litet, gör också att det går att få sin 
släde specialanpassad efter önskemål. 

-Det verkar som om när någon ser 
släden för första gången, så reagerar 
dom med misstänksamhet. Men får 
dom bara möjlighet att prova den är 
dom helt sålda på idén, berättar Mi-
kael.

Under vintern 09/10 såldes 60 
stycken slädar och dom klarade pre-
cis av att tillverka så många som be-
ställdes. Men det var ju innan någon 
uppmärksammade deras enkla men 
innovativa produkt.

Mått och priser
Mega sled 85x420   6850:-
Standard sled 72x295   4350:-
Fiskepulka 45x245   3350:-
Mini sled  52x95+handtag  2495:-

Mikael tog med sig släden för test under en fjällräddningsövning. Profes-
sorer och doktorer var med under testerna och kunde påvisa att släden 
skulle innebära mindre påfrestningar för skadade än vanliga kälkar.

Att sno julgranar från någon annans 
mark är förbjudet. Har du gjort det? 
Fota det inte.

Mikael tog med sig släden för test under en fjällräddningsövning. Profes-
sorer och doktorer var med under testerna och kunde påvisa att släden 
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Alaska Sled är annorlunda och har 
en enkel lösning för att transpor-
tera saker bakom sin fyrhjuling 

eller skoter. Den kanske inte ersätter 
timmervagnen helt och hållet, men un-
der riktigt besvärliga markförhållanden 
fungerar den som bäst och saknar mot-
stycke. Allt började med att Dave King 
fl yttade till Sverige och under en skoter-
tur fi ck han se vilka olika lösningar på 
kälkar som vi använder. Han visste att 
man kunde transportera både enklare 
och säkrare och tog kontakt med Mikael 
Markusson för vidare samarbete. Till en 
början gjorde dom bara skoterslädar, 
men nu fi nns det också en ATV-släde 
som kan användas på vintern och vice 
versa.

Idén
Idén till att tillverka släden i Sverige fi ck 
Dave King ifrån Alaska där han tidigare 
bott i 25 år. Egentligen är han från Skott-
land och bor idag i Slussfors utanför 
Storuman. Mikael, som vi har varit i 
kontakt med, är den person som med 
Dave’s hjälp tillverkar slädarna. Men 
Northern Sledworks är det företag som 
var först att tillverka släden och genom 

För simpel för att man 
ska tro på idén
Text: Togga
Bild: Alaska Sled

Släden är lätt och 
enkel att lasta. Des-
sutom kan man på 
en del versioner 
vika tillbaka draget 
för ännu bättre 
plats.

En av dom få nackdelarna med en låg släde är att bakhjulen river upp snön och 
det hamnar på släden. Men samtidigt gör den låga släden att den går stadigt i ter-
rängen. Ett kapell är under utveckling men tills att den lösningen kommer kan man 
med fördel använda sig av en vanlig presenning.

kontakter där, har Mikael fått mått och 
vinklar för bockning av materialet. Slä-
darna tillverkas i sex och åtta millimeters 
Ultra High Molecular Weight (UHMW) 
polyethylene som är 15 gånger slitstar-
kare än stål. Den relativt mjuka plasten 
är följsam och kallbockningen av ma-
terialet gör dom hos en lokal plåtfi rma. 
Främre delen är åtta millimeter tjock och 
är vagnsbultad i själva släden som tillver-
kas i sex millimeters material. När man 
backar eller bromsar fl exar den främre 
delen upp till 30 centimeter och det gör 
att man knappt känner att man har en 
kälke bakom sig. Dom har också en 
lösning där man kan vika in den främre 
delen för att spara plats på exempelvis 
ett släp. Standardsläden väger endast 
fjorton kilo, medans Megasläden väger 
23 kilo.

Räddningssläde sommartid
Mikael som är med i fjällräddningen tog 
med en av sina slädar i ett test på fram-
komlighet. Förutsättningarna var att dom 
skulle frakta en person med fi ktivt brutet 
ben och skadad nacke. Motståndarna 
bestod av bandvagn, 6-hjulig ATV med 
timmervagn, älgtrack, handburen bår 
och en specialburen bår med stödhjul 
som kräver fem personer för att använ-
da. Professorerna från Umeå med sina 
mätinstrument var förbluffade. Instru-
menten visade G-krafter i alla riktningar 
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Det går att packa både gott och smått. 
Det är bara fantasin som sätter gränser 
för vad man kan frakta på släden.

och Alaska Sled var den som minst på-
verkade den skadade personen. Den 
som fi ck agera som skadad, under alla 
sex tester, kunde intyga detta också. Un-
der vintern fi nns det fullgoda alternativ 
för persontransporter, men på barmark 
ute i terrängen har det inte funnits an-
dra alternativ än exempelvis helikopter. 
Med plastsläden kan man köra nästan 
var som helst och det är framkomlighe-
ten hos fyrhjulingen som sätter stopp. 
Får Mikael gehör för sin produkt inom 
räddningstjänsten, skulle det kunna un-
derlätta deras räddningsaktioner under 
sommarmånaderna.

Garantier
Dom garantier man lämnar är vanlig tre-
årig konsumentgaranti. Plasten är slag-
tålig ner till minus femtio grader och dom 

byter ut släden om den mot förmodan 
skulle spricka.

-En kille som sysslar med hundspann-
sturer fraktade 350 kilo hundfoder i mi-
nus 38 grader och fi ck en liten spricka. 
Han fi ck givetvis en ny pulka, berättar 
Micke.

På snö är släden så gott som outslitlig 
men om man kör på barmark, till exem-
pel mycket grusvägar, så slits givetvis 
slädens undersida mer än normalt. För 
att lösa detta kan man sätta fast slitytor 
på undersidan och man kan sedan byta 
ut dom vid behov.

Trycket på marken sprids ut över ett 
stort område och på barmark ser man 
endast spåren efter fyrhjulingen. Man 
kan använda släden både vinter som 
sommar och det skiljer minimalt på dom 
två olika versionerna. På vinterversionen 

sitter det två styrjärn på undersidan och 
den har en helt annan kopplingsanord-
ning. Det fi nns lösningar på kopplingen, 
så att man kan använda den under hela 
året och styrjärnen kan man enkelt 
plocka bort även om dom inte gör släden 
sämre under snöfria månader.

Fördel/nackdel
Den absolut största fördelen med slä-
den är dess framkomlighet oavsett tid 
på året. På vintern fl yter släden högt 
på snön och i snöfri terräng gör arean 
att den enkelt går över stock, sten och 
myrmark. Egentligen är det dragfordo-
net som sätter begränsningen och det 
enda som är till nackdel är slädens låga 
utformning som gör att den fylls med snö 
eller dynga. Men samtidigt gör den låga 
utformningen att släden är väldigt stabil 

och egentligen blir det inget problem 
om man lägger en presenning över las-
ten. Men det är ändå en liten nackdel 
som man försöker hitta en lösning på.

Det faktum att företaget fortfarande 
är litet, gör också att det går att få sin 
släde specialanpassad efter önskemål. 

-Det verkar som om när någon ser 
släden för första gången, så reagerar 
dom med misstänksamhet. Men får 
dom bara möjlighet att prova den är 
dom helt sålda på idén, berättar Mi-
kael.

Under vintern 09/10 såldes 60 
stycken slädar och dom klarade pre-
cis av att tillverka så många som be-
ställdes. Men det var ju innan någon 
uppmärksammade deras enkla men 
innovativa produkt.

Mått och priser
Mega sled 85x420   6850:-
Standard sled 72x295   4350:-
Fiskepulka 45x245   3350:-
Mini sled  52x95+handtag  2495:-

Mikael tog med sig släden för test under en fjällräddningsövning. Profes-
sorer och doktorer var med under testerna och kunde påvisa att släden 
skulle innebära mindre påfrestningar för skadade än vanliga kälkar.

Att sno julgranar från någon annans 
mark är förbjudet. Har du gjort det? 
Fota det inte.

Mikael tog med sig släden för test under en fjällräddningsövning. Profes-
sorer och doktorer var med under testerna och kunde påvisa att släden 
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En ny butik har öppnats strax ut-
anför Östersunds Centrum med 
Lynx, Arctic Cat, Suzuki och 

Can-Am i sortimentet. I butiken hittar du 
profi ler från skotercrosscirkusen med 
Olle Olsson i spetsen. I sin marknads-
föring vill dom gärna poängtera att det 
är en butik för åkare, av åkare och att 
dom vill leva sin passion fullt ut. Under 
kommande säsong kommer man att få 
se Pontus Engström i teamet och som 
alla andra team, vill dom komma så långt 
upp som möjligt i resultatlistorna.

Välplacerad
Butiken har placerats på det ultimata 
stället med skoterleden i princip utanför 
dörren. Egentligen är det väl en självklar-
het för att kunderna ska få möjlighet att 
testa sin blivande maskin, men det är 
ändå inte alla butiker förunnat att ha. 

Försäljning, verkstad, kläder och tillbehör! 

Ytterocke
Production AB

tel: 0640-451 17
Fax: 0640-451 19 

info@ytterockeproduction.com
www.ytterockeproduction.com

Ytterocke 332
83002 MAttMAr

Serviceverkstad i Åre:

070-170 38 00

Försäljning, verkstad, kläder och tillbehör! 

Ytterocke
Production AB

tel: 0640-451 17
Fax: 0640-451 19 

info@ytterockeproduction.com
www.ytterockeproduction.com

Ytterocke 332
83002 MAttMAr

Serviceverkstad i Åre:

070-170 38 00

Larm & position
Små och smidiga larm med GPS-söksystem som ger exakt 

position via SMS och på karta direkt i din mobil.

redKnows larmar och sparar allt

TILLVERKAD
I SVERIGE

o

www.redknows.se
redKnows marknadsförs av Axtech AB
tel. 031-55 88 66, www.axtech.se

Hall koll pa din skoter!oo
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MAGAZINET
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För att vi kan fyrhjulingar!

Norrbotten

Försäljning Tillbehör 
Reservdelar

Serviceverkstad

Tel: 0921-73261 
www.savastmaskin.se

Sävast Maskin
 i Boden

Det är här du når dina 
nya och gamla kunder! 

Visa att du  nns och 
vad du säljer genom en 

ÅF-annons, ring:
0515-72 71 80
Eller maila på:

annons@atvmag.se
Så berättar vi mer.

Går det att uppfi nna hjulet två gånger?
Text: Togga
Bild: Olle ”ledbruten” Olsson

Under butikens första skoternsdag kom-
mer det att bjudas på premiärvisning av 
RuffRiders och Planet Snowmobiles nya 
rullar. Racingsnack blir det tillsammans 
med deras eget team, samt det nya tea-
met Lynx team Sweden. Tucker Hibberts 
världsmästarmaskin är på plats, precis 
som han lämnade den efter att ha tagit 
VM guldet 2010 och dom utlovar att den 
behöver luftas. 

En hård branch!
Att det är tufft att driva en skoterbutik 
och gå med vinst år efter år är ingen 
hemlighet. Men med lite jävlar anamma, 
gedigen kunskap och en lite annorlunda 
vinkling fi nns all möjlighet att lyckas. Vi 
önskar dom lycka till och på deras väg-
nar kör vi en gemensam snödans inför 
vintern.

För att säkerställa att den envisa tum-
men, som hela tiden vill krypa in i hand-
fl atan, håller sig på plats är Erik Lars-
son tvungen att bära gips på arbetstid. 
Trots sitt handikapp tillhör han en av de 
bästa skotermeckarna i landet.

Olle Olsson
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Tillhör man dem som har ett stort 
fl ådigt garage blir det ofta att man 
slarvar med att hålla ordning på 

prylarna och den årliga städningen kan 
ta tre veckor att genomföra. Inte allt för 
sällan är det så att man får känslan av att 
ett 30 kvadrats garage har mera plats än 
det egentligen har, då ägaren nästan all-
tid är en jäkel på att utnyttja ytan till max 
och hålla ordning på verktygen. Dröm-
men vore så klart ett 200 kvadrat stort 
garage med ordning och reda, men det 
blir nog aldrig mer än just en dröm.

Både diskussionerna på forumet och 
vårat egna intresse för ämnet har gett 
oss idén att visa upp olika garage med 
smarta lösningar i tidningen framöver. 
Detta för att ge alla som är intresserade 
lite tips och idéer på vad man kan göra 
med sitt garage.

Vi börjar denna serie med Daniel Ore-
vi i Upplands Väsby som har skickat in 
lite bilder på sitt extremt välordnade lilla 
krypin. Han är det lysande exemplet på 
hur man utnyttjar sitt garage till max ge-
nom att hålla ordning och reda.

Lyft
I garaget ska skotern ha en vigd plats 
där man enkelt har tillgång till de nödvän-
diga verktygen. En skoterlyft är inte ett 
måste men sparar mycket på krafterna 
och ryggen när det ska skruvas. Dess-
utom kan det rädda liv då en egenhän-
digt uppallad skoter många gånger är 
livsfarlig att ligga under och skruva på.

-En bra lyft är kanon när man passerat 
40 och inte vill ligga på golvet och skruva 
längre. Min fungerar bra till både snö-
skoter, quad och mc, konstaterar Daniel.

Lyften är av märket Werther och höjs 
hydrauliskt med ett enkelt knappvrid. 
Detta betyder att Daniel kan lyfta upp en 
skoter på cirka 15 sekunder till en me-
ters höjd och det utan att bryta ryggen. 
Lyften klarar hela 350 kilo och passar 
alltså till mängder av fordon. Då priset är 
väl tilltaget för en sådan här lyft fi nns det 
även enklare varianter för dom som inte 
tycker tidsbesparingen är värt priset. 
De kanske inte klarar samma vikt och 
skotern måste vevas upp för hand, men 
duger gott för dom fl esta. Daniel moti-
verade sitt köp av lyften med att det var 
en perfekt arbetsbänk med ställbar höjd 
när frugan ska måla om gamla möbler. 

Det har diskuterats 
fl itigt på forumet hur 
folks garage ser ut, 
vad är ett måste och 
hur stort ska det vara?
Text: Stefan Sund  
Bild: Daniel Orevi

Kanske ett knep som är värt att ta efter 
och testa hemma!

Faktumet att Daniel är över 40 år gör 
honom extra känslig för höga ljud. Detta 
har varit en drivande kraft i uppfi nningsri-
kedomen och lett till att han byggt in den 
alltid så störande kompressorn.

-Min hemsnickrade ljudhuv över kom-
pressorn gör dessutom att jag hör NAD-
stereon med Rauna-högtalare bättre, 
skriker Daniel.

Ordning och reda
Om man ska hålla koll på alla verktygen 
gäller det att var sak har sin plats i gara-
get. Detta är extra viktigt om man som i 
Daniels fall endast har dryga 30 kvadrat 
att spela på. Han fi ck tag i några fi na 
lagerhyllor med plåtdörrar där han för-
varar bra-att-ha saker som inte används 
så frekvent, detta bidrar till att det ser 
extra fi nt och städat ut. Sedan är det ett 
måste med bra verktygstavlor där man 
kan hänga de saker som används mest. 

På Daniels verktygstavla råder det tysk 
disciplin och det verktyg som lämnar 
tavlan gör säkrast i att hoppa tillbaks på 
avsedd plats efter utfört arbete.

Rediga arbetsbänkar är aldrig fel och 
i Daniels fall kommer plåtbänkarna från 
IDG-Tools och är bultade i golvet. Detta 
är att föredra framför en bänk i trä som 
efter några år ser ut som en möglig 
schweizerost och måste bytas. Att den 
är fäst i golvet är också ett måste om 
man inte vill välta bänken när det är dags 
att bända och dra i fastärgade saker.

Kall bil
Daniel har prioriterat att ha lekfordonen 
i garaget framför bilen och då är slang-
upprullaren med riktigt lång slang ett 
måste, eftersom all mekning med bilen 
sker utomhus. Då ett välfyllt garage 
också ligger högt på inbrottstjuvarnas 
önskelista är just detta garaget väl larmat 
och alla fordon låsta.

Det många säkert vill ha och även Da-

niel är en monstersvarv, kanske en fräs 
och möjligheten att blästra men det är 
helt enkelt inte möjligt i ett så pass litet 
garage. Ett kylskåp hade också suttit 
fi nt, då det händer att Daniel blir törstig 
efter en sen kväll i garaget. Någon slags 
portabel lackbox står också på önske-
listan, mest för att det inte ska komma 
färg på blommorna. Då husets nätverk 
inte når ut till garaget får det bli Turbo3G 
när internethjälp krävs för att lösa ett 
problem.

Till tonerna av Madball på högsta vo-
lym stänger Daniel garageporten, för till 
skillnad från i huset är det han som be-
stämmer här.

Det första
Oavsett om ni sitter och mekar i en kåta 
eller i ett monstergarage vill vi gärna att 
ni delar med er av detta till oss på re-
daktionen. Så tveka inte, det är bara att 
dra iväg ett mail med lite bilder så hör 
vi av oss.

En smart låda till kompressorn gör den nästan ljudlös!

Blommorna är inte Daniels idé utan en 
kompromiss för att få vara i garaget 

varje kväll.

En smidig lyft är kanon i garaget och 
kan spara många ryggar.

hur stort ska det vara?
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En ny butik har öppnats strax ut-
anför Östersunds Centrum med 
Lynx, Arctic Cat, Suzuki och 

Can-Am i sortimentet. I butiken hittar du 
profi ler från skotercrosscirkusen med 
Olle Olsson i spetsen. I sin marknads-
föring vill dom gärna poängtera att det 
är en butik för åkare, av åkare och att 
dom vill leva sin passion fullt ut. Under 
kommande säsong kommer man att få 
se Pontus Engström i teamet och som 
alla andra team, vill dom komma så långt 
upp som möjligt i resultatlistorna.

Välplacerad
Butiken har placerats på det ultimata 
stället med skoterleden i princip utanför 
dörren. Egentligen är det väl en självklar-
het för att kunderna ska få möjlighet att 
testa sin blivande maskin, men det är 
ändå inte alla butiker förunnat att ha. 

Försäljning, verkstad, kläder och tillbehör! 

Ytterocke
Production AB

tel: 0640-451 17
Fax: 0640-451 19 
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För att vi kan fyrhjulingar!

Norrbotten

Försäljning Tillbehör 
Reservdelar

Serviceverkstad

Tel: 0921-73261 
www.savastmaskin.se

Sävast Maskin
 i Boden

Det är här du når dina 
nya och gamla kunder! 

Visa att du  nns och 
vad du säljer genom en 

ÅF-annons, ring:
0515-72 71 80
Eller maila på:

annons@atvmag.se
Så berättar vi mer.

Går det att uppfi nna hjulet två gånger?
Text: Togga
Bild: Olle ”ledbruten” Olsson

Under butikens första skoternsdag kom-
mer det att bjudas på premiärvisning av 
RuffRiders och Planet Snowmobiles nya 
rullar. Racingsnack blir det tillsammans 
med deras eget team, samt det nya tea-
met Lynx team Sweden. Tucker Hibberts 
världsmästarmaskin är på plats, precis 
som han lämnade den efter att ha tagit 
VM guldet 2010 och dom utlovar att den 
behöver luftas. 

En hård branch!
Att det är tufft att driva en skoterbutik 
och gå med vinst år efter år är ingen 
hemlighet. Men med lite jävlar anamma, 
gedigen kunskap och en lite annorlunda 
vinkling fi nns all möjlighet att lyckas. Vi 
önskar dom lycka till och på deras väg-
nar kör vi en gemensam snödans inför 
vintern.

För att säkerställa att den envisa tum-
men, som hela tiden vill krypa in i hand-
fl atan, håller sig på plats är Erik Lars-
son tvungen att bära gips på arbetstid. 
Trots sitt handikapp tillhör han en av de 
bästa skotermeckarna i landet.

Olle Olsson
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Tillhör man dem som har ett stort 
fl ådigt garage blir det ofta att man 
slarvar med att hålla ordning på 

prylarna och den årliga städningen kan 
ta tre veckor att genomföra. Inte allt för 
sällan är det så att man får känslan av att 
ett 30 kvadrats garage har mera plats än 
det egentligen har, då ägaren nästan all-
tid är en jäkel på att utnyttja ytan till max 
och hålla ordning på verktygen. Dröm-
men vore så klart ett 200 kvadrat stort 
garage med ordning och reda, men det 
blir nog aldrig mer än just en dröm.

Både diskussionerna på forumet och 
vårat egna intresse för ämnet har gett 
oss idén att visa upp olika garage med 
smarta lösningar i tidningen framöver. 
Detta för att ge alla som är intresserade 
lite tips och idéer på vad man kan göra 
med sitt garage.

Vi börjar denna serie med Daniel Ore-
vi i Upplands Väsby som har skickat in 
lite bilder på sitt extremt välordnade lilla 
krypin. Han är det lysande exemplet på 
hur man utnyttjar sitt garage till max ge-
nom att hålla ordning och reda.

Lyft
I garaget ska skotern ha en vigd plats 
där man enkelt har tillgång till de nödvän-
diga verktygen. En skoterlyft är inte ett 
måste men sparar mycket på krafterna 
och ryggen när det ska skruvas. Dess-
utom kan det rädda liv då en egenhän-
digt uppallad skoter många gånger är 
livsfarlig att ligga under och skruva på.

-En bra lyft är kanon när man passerat 
40 och inte vill ligga på golvet och skruva 
längre. Min fungerar bra till både snö-
skoter, quad och mc, konstaterar Daniel.

Lyften är av märket Werther och höjs 
hydrauliskt med ett enkelt knappvrid. 
Detta betyder att Daniel kan lyfta upp en 
skoter på cirka 15 sekunder till en me-
ters höjd och det utan att bryta ryggen. 
Lyften klarar hela 350 kilo och passar 
alltså till mängder av fordon. Då priset är 
väl tilltaget för en sådan här lyft fi nns det 
även enklare varianter för dom som inte 
tycker tidsbesparingen är värt priset. 
De kanske inte klarar samma vikt och 
skotern måste vevas upp för hand, men 
duger gott för dom fl esta. Daniel moti-
verade sitt köp av lyften med att det var 
en perfekt arbetsbänk med ställbar höjd 
när frugan ska måla om gamla möbler. 

Det har diskuterats 
fl itigt på forumet hur 
folks garage ser ut, 
vad är ett måste och 
hur stort ska det vara?
Text: Stefan Sund  
Bild: Daniel Orevi

Kanske ett knep som är värt att ta efter 
och testa hemma!

Faktumet att Daniel är över 40 år gör 
honom extra känslig för höga ljud. Detta 
har varit en drivande kraft i uppfi nningsri-
kedomen och lett till att han byggt in den 
alltid så störande kompressorn.

-Min hemsnickrade ljudhuv över kom-
pressorn gör dessutom att jag hör NAD-
stereon med Rauna-högtalare bättre, 
skriker Daniel.

Ordning och reda
Om man ska hålla koll på alla verktygen 
gäller det att var sak har sin plats i gara-
get. Detta är extra viktigt om man som i 
Daniels fall endast har dryga 30 kvadrat 
att spela på. Han fi ck tag i några fi na 
lagerhyllor med plåtdörrar där han för-
varar bra-att-ha saker som inte används 
så frekvent, detta bidrar till att det ser 
extra fi nt och städat ut. Sedan är det ett 
måste med bra verktygstavlor där man 
kan hänga de saker som används mest. 

På Daniels verktygstavla råder det tysk 
disciplin och det verktyg som lämnar 
tavlan gör säkrast i att hoppa tillbaks på 
avsedd plats efter utfört arbete.

Rediga arbetsbänkar är aldrig fel och 
i Daniels fall kommer plåtbänkarna från 
IDG-Tools och är bultade i golvet. Detta 
är att föredra framför en bänk i trä som 
efter några år ser ut som en möglig 
schweizerost och måste bytas. Att den 
är fäst i golvet är också ett måste om 
man inte vill välta bänken när det är dags 
att bända och dra i fastärgade saker.

Kall bil
Daniel har prioriterat att ha lekfordonen 
i garaget framför bilen och då är slang-
upprullaren med riktigt lång slang ett 
måste, eftersom all mekning med bilen 
sker utomhus. Då ett välfyllt garage 
också ligger högt på inbrottstjuvarnas 
önskelista är just detta garaget väl larmat 
och alla fordon låsta.

Det många säkert vill ha och även Da-

niel är en monstersvarv, kanske en fräs 
och möjligheten att blästra men det är 
helt enkelt inte möjligt i ett så pass litet 
garage. Ett kylskåp hade också suttit 
fi nt, då det händer att Daniel blir törstig 
efter en sen kväll i garaget. Någon slags 
portabel lackbox står också på önske-
listan, mest för att det inte ska komma 
färg på blommorna. Då husets nätverk 
inte når ut till garaget får det bli Turbo3G 
när internethjälp krävs för att lösa ett 
problem.

Till tonerna av Madball på högsta vo-
lym stänger Daniel garageporten, för till 
skillnad från i huset är det han som be-
stämmer här.

Det första
Oavsett om ni sitter och mekar i en kåta 
eller i ett monstergarage vill vi gärna att 
ni delar med er av detta till oss på re-
daktionen. Så tveka inte, det är bara att 
dra iväg ett mail med lite bilder så hör 
vi av oss.

En smart låda till kompressorn gör den nästan ljudlös!

Blommorna är inte Daniels idé utan en 
kompromiss för att få vara i garaget 

varje kväll.

En smidig lyft är kanon i garaget och 
kan spara många ryggar.

hur stort ska det vara?
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Joanne Lundgren och Joachim Edberg 
hade kört hela vägen från Härnösand.

Simon med pappa Görgen Strömberg 
hade också tagit skotern till Kramfors 
Vinterfest

Markus Bylund från Frosty Demons gör 
en Superman

Mitt i Kramfors stad hade det byggts 

ett Big jump där skotershowgruppen 

Frosty Demons flög fram

Först i skotercrusingen körde Magnus 
Lundholm och Axel Mellberg. 

Linus Eriksson var för liten för att köra 
en riktig skoter. Det fanns miniskotrar 
för alla barn att prova och självklart ska 
det börjas i tid, när det finns möjlighet.

Johan Lundqvist och Markus Bylund 
från Frosty Demons tar en välbehövlig 
vila mellan showerna

Dan Nylén skjutsade sina två vänner 
Jessica Helander och Christoffer Wi-
berg under skotercrusingen i Kramfors

Thomas Edholm var med på en 
skotercrusing i Kramfors den 5 
mars och visade upp sin veter-

anskoter. En Ski-Doo Olympique 
årsmodell 1962. Nytänk redan då 

på 60-talet med fyrtakt och 7.5 
hästkrafter

Kramfors Vinterfest avslutades med en 
skotercrusing runt i staden

Andreas Sundqvist, Peter Holmberg, 
Rikard Sjöström, Pontus Bergström, 
Hampus Strömberg, Marcus Altin och 
Johan Strömberg hade alla kört flera 
mil.

Foto: Rebecka Ekvall
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Då allt klaffar, tidpunkt och väder-
förhållanden, gäller det att ta till-
vara på varenda sekund. Platser 

som man annars skulle förbise förvand-
las plötsligt till en rykande oas av möjlig-
heter. Uppvuxen i södra Sverige fi ck jag 
äntligen uppleva detta fenomen, bakom 
ett hus i de norrländska skogarna. Till-
sammans med en god vän, på en gam-

När det kommer till 
utomhusaktiviteter 
gäller det ofta att ha 
tur med vädret.
Av: Mats Kahlström

mal Polaris och med kameran i högsta 
hugg blev detta en dag jag sent skulle 
glömma.

Skotran
Som nyuppfl yttad gotlänning landade jag 
hösten 2007 rakt ner i de norrbottniska 
skogarna, närmare bestämt i kustmetro-
polen Luleå. Det tekniska universitetet 
hade varit ett självklart val då studier och 
alpint vinterliv lockade. Hösten spende-
rades med att boka skidresor, plugga 
och invänta vintern.

Många av mina nyvunna klasskamra-
ter var gedigna norrlänningar, i timmar 

lyssnade jag nyfi ket till deras snack om 
skoter, skoter och återigen skoter. Eller 
”skotran”, som de så vackert uttalade 
det. I slutet av januari frågade min klass-
kompis Jonas Strand om jag vill testa på. 
Svaret var givet. Den kommande freda-
gen skulle jag få mitt första smakprov, 
ett smakprov som inte skulle visa sig 
vara det sista.

På ställ
Efter att precis ha hunnit med den tidi-
gaste morgonbussen upp till Råneå blir 
jag hämtad av Jonas, som med sin slitna 
Saab 9000 sladdar in på Råneå Cen-

trums parkering. Det har snöat tungt i 
snart 24 timmar och plogbilen har under 
sin morgonrunda skyffl at undan nästan 
30 centimeter nysnö längs gator och 
cykelvägar. På bredställ genom några 
villakvarter förfl yttar vi oss snabbt till yt-
terkanten av byn, fram till Jonas ljusgula 
enplansvilla.

Då dagens skolschema var tomt tog 
båda två ledigt, något vi tidigt tackat 
vädergudarna för. Gårdagens svåra tim-
mar i föreläsningssalen på LTU, som för-
drevs med att stirra ut genom fönstret på 
det massiva snöfallet, har äntligen gett 
valuta. Bakom huset väntar miltals med 
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skoterleder, alla orörda med djup snö 
från gårdagens snöfall. Eftersom denna 
fredag var en helt vanlig arbetsdag låg 
skogen tyst, ingen hördes där ute.

Mammas Polaris
Med en viss iver äter vi frukost, värmer 
choklad på spisen och packar rygg-
säckarna. Med pirr i magen väljer jag ut 
passande kläder, integralhjälm, ett par 
svarta skoterkängor och ett ryggskydd. 
Vi lyckas trycka upp garagedörren och 
pulsar fram till skjulet på baksidan av hu-
set. Jonas skottar fram dörren, tar med 
en bensindunk in i det mörka och kör 

ut två skotrar. Det luktar starkt av ben-
sin och jag blir varm i kroppen till ljudet 
från motorerna. Detta var så mycket mer 
än jag kunnat drömma om. Jag får äran 
att köra hans mammas Polaris Indy 500 
SKS från 1991 medan Jonas själv kör 
fram sin blåa Yamaha SXR 600 �02. Han 
kommenterar att denna skoter enligt ut-
sago inte skulle vara bra att köra i lössnö 
med, men att han nu tänkt motbevisa 
detta för mig.

Svårslaget
Våra förhoppningar visar sig stämma till 
punkt och pricka, lederna ligger orörda 

och förutom ljudet av våra motorer är 
tystnaden total. Det är svårt att i den 
djupa snön manövrera skotern, men när 
jag lyckas greppa tekniken känns det 
som att surfa. Surfa på snö, upp och ner, 
samtidigt som snön yr överallt. Jag tän-
ker på puderskidåkning och likheterna 
men inser att detta just nu, är svårslaget. 
Det gäller att ligga på, trycka in tumga-
sen och bara njuta av stunden.

I ryggsäcken har jag packat ner kame-
ran i hopp om att under dagen få några 
fi na bilder, det tar inte mer än fem minu-
ter. Jonas svänger ut på ett litet fält och 
ur ett snömoln lägger han ned sin skoter 

snyggt och prydligt framför kameran. 
Jag börjar inse att vi inte kommer hinna 
långt idag, allt är en stor lekplats.

Inte ett spår
Jonas är ivrig att dela med sig utav 
sin passion för skoteråkning och jag 
är snabb att ta åt mig. Då vi följt en av 
lederna i cirka nio kilometer kommer 
vi fram till den första av ett antal myrar 
utspridda längs lederna. Mitt på myren 
stannar vi, den breder ut sig likt en vit 
pannkaka bland trädtopparna. Jonas 
pekar mot det som visar sig vara Råne 
skoterklubb Snöstjärnans klubbhus, och 
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kompis Jonas Strand om jag vill testa på. 
Svaret var givet. Den kommande freda-
gen skulle jag få mitt första smakprov, 
ett smakprov som inte skulle visa sig 
vara det sista.

På ställ
Efter att precis ha hunnit med den tidi-
gaste morgonbussen upp till Råneå blir 
jag hämtad av Jonas, som med sin slitna 
Saab 9000 sladdar in på Råneå Cen-
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snart 24 timmar och plogbilen har under 
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30 centimeter nysnö längs gator och 
cykelvägar. På bredställ genom några 
villakvarter förfl yttar vi oss snabbt till yt-
terkanten av byn, fram till Jonas ljusgula 
enplansvilla.

Då dagens skolschema var tomt tog 
båda två ledigt, något vi tidigt tackat 
vädergudarna för. Gårdagens svåra tim-
mar i föreläsningssalen på LTU, som för-
drevs med att stirra ut genom fönstret på 
det massiva snöfallet, har äntligen gett 
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skogen tyst, ingen hördes där ute.

Mammas Polaris
Med en viss iver äter vi frukost, värmer 
choklad på spisen och packar rygg-
säckarna. Med pirr i magen väljer jag ut 
passande kläder, integralhjälm, ett par 
svarta skoterkängor och ett ryggskydd. 
Vi lyckas trycka upp garagedörren och 
pulsar fram till skjulet på baksidan av hu-
set. Jonas skottar fram dörren, tar med 
en bensindunk in i det mörka och kör 

ut två skotrar. Det luktar starkt av ben-
sin och jag blir varm i kroppen till ljudet 
från motorerna. Detta var så mycket mer 
än jag kunnat drömma om. Jag får äran 
att köra hans mammas Polaris Indy 500 
SKS från 1991 medan Jonas själv kör 
fram sin blåa Yamaha SXR 600 �02. Han 
kommenterar att denna skoter enligt ut-
sago inte skulle vara bra att köra i lössnö 
med, men att han nu tänkt motbevisa 
detta för mig.

Svårslaget
Våra förhoppningar visar sig stämma till 
punkt och pricka, lederna ligger orörda 

och förutom ljudet av våra motorer är 
tystnaden total. Det är svårt att i den 
djupa snön manövrera skotern, men när 
jag lyckas greppa tekniken känns det 
som att surfa. Surfa på snö, upp och ner, 
samtidigt som snön yr överallt. Jag tän-
ker på puderskidåkning och likheterna 
men inser att detta just nu, är svårslaget. 
Det gäller att ligga på, trycka in tumga-
sen och bara njuta av stunden.

I ryggsäcken har jag packat ner kame-
ran i hopp om att under dagen få några 
fi na bilder, det tar inte mer än fem minu-
ter. Jonas svänger ut på ett litet fält och 
ur ett snömoln lägger han ned sin skoter 

snyggt och prydligt framför kameran. 
Jag börjar inse att vi inte kommer hinna 
långt idag, allt är en stor lekplats.

Inte ett spår
Jonas är ivrig att dela med sig utav 
sin passion för skoteråkning och jag 
är snabb att ta åt mig. Då vi följt en av 
lederna i cirka nio kilometer kommer 
vi fram till den första av ett antal myrar 
utspridda längs lederna. Mitt på myren 
stannar vi, den breder ut sig likt en vit 
pannkaka bland trädtopparna. Jonas 
pekar mot det som visar sig vara Råne 
skoterklubb Snöstjärnans klubbhus, och 
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Redan bakom huset bevisar Jonas att det även går att 
lägga en vacker pudersväng med en SXR 600.

Här visar Jonas gotlänningen hur 
man ramlar mjukt.

påpekar att myrarna är ypperliga på för-
säsongen. Förutom att generera mycket 
snö är de enkla att köra till och man be-
höver inte korsa någon älv eller sjö. Det 
som på försäsongen är en lättillgänglig 
lekplats brukar sedan framåt vårkanten 
förvandlas till en mötesplats då Slum-
penstugan, som den kallas, vid tillfällen 
erbjuder fikaförsäljning.

Det gäller att vara tidigt på plats efter 
ett snöfall, om chansen att hitta den för-
sta myren orörd skall vara stor. Nu syns 
inte ett enda spår, förutom de från något 
djur som passerat i gryningen. Istället 
för att fortsätta bestämmer vi att avsluta 
dagen här, solen har börjat dala och ge-
nom molntäcket kastar den en kaskad 
av skuggor mot marken.

Puderdag
Det närmar sig lunchtid, jag plockar fram 
en termos och viker upp paketen som 
omger mackorna med prickikorv. Tyst-
naden är fullständig och drycken vär-
mande. Mätta och belåtna rycker Jonas 
igång sin Yamaha och jag pulsar ut mot 
myrens öppna ytor. Framför en nästan 
perfekt solnedgång lyckas jag sedan 
med min vidvinkellins fånga Jonas på 
bild. Han är förnöjd, gasar på och låter 
snön spruta då han plöjer fram genom 
pudersnön under det som är säsongens 
första, riktiga puderdag.

Slutligen är det tid att vända hemåt. 
Mörkret har fallit och med hjälp av sko-
terns ljus guidas vi hem längs leden. 
Trots att vi båda varit lediga från skolan 
kommer Jonas på att det vankas inläm-
ning på skolan. Med stress i rösten inser 
vi att en rapport skulle vara inlämnad se-
nast idag klockan 16.00, nu var klockan 
15.30. I rask takt hoppar vi in i Jonas 
Saab och anländer till skolan en stund 
efter fyra. Jag springer in till föreläsaren, 
ursäktar förskämt förseningen med att 
jag varit ute och kört skoter men kommer 
tillbaka ut med ett leende på läpparna. 
Plötsligt förstår jag anledningen till mina 
kamraters eviga snack om skoteråkning, 
det ligger helt enkelt i kulturen här uppe. 
Inte ens min föreläsare verkade ha något 
emot en bra puderdag!

Jonas är glad och lycklig efter en un-
derbar dag på myren.
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Man ska passa sig från att 
sura ner mammas Indy.

Inte helt lätt att följa 
leden när det fallit 30 
centimeter härlig nysnö!
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Puderdag
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perfekt solnedgång lyckas jag sedan 
med min vidvinkellins fånga Jonas på 
bild. Han är förnöjd, gasar på och låter 
snön spruta då han plöjer fram genom 
pudersnön under det som är säsongens 
första, riktiga puderdag.

Slutligen är det tid att vända hemåt. 
Mörkret har fallit och med hjälp av sko-
terns ljus guidas vi hem längs leden. 
Trots att vi båda varit lediga från skolan 
kommer Jonas på att det vankas inläm-
ning på skolan. Med stress i rösten inser 
vi att en rapport skulle vara inlämnad se-
nast idag klockan 16.00, nu var klockan 
15.30. I rask takt hoppar vi in i Jonas 
Saab och anländer till skolan en stund 
efter fyra. Jag springer in till föreläsaren, 
ursäktar förskämt förseningen med att 
jag varit ute och kört skoter men kommer 
tillbaka ut med ett leende på läpparna. 
Plötsligt förstår jag anledningen till mina 
kamraters eviga snack om skoteråkning, 
det ligger helt enkelt i kulturen här uppe. 
Inte ens min föreläsare verkade ha något 
emot en bra puderdag!

Jonas är glad och lycklig efter en un-
derbar dag på myren.
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Lynx har ännu en gång gjort en klät-
termaskin som dom vill marknads-
föra i segmentet hybridmaskin. 

Kan det vara för att man inte vill konkur-
rera med sin storebror Ski-Doo Summit 
som endast kommer med samma längd 
på matta som Lynxen? Ingen vet, men 
då det begav sig sist, hette maskinen 
Lynx Mountain 800 H.O. och man mark-
nadsförde sig starkt som en tillverkare 
som ville vara med och klättra i den lösa 
snön. Skillnaderna som var då mellan 
Ski-Doo och Lynx bergsmaskin är idag 
ungefär samma, utom på en punkt. Kam-
höjden 2011 på en Summit är till skillnad 

En komplett 
kompromiss
Text:Togga
Bild:Klockar

mot 2004 höjd från 51 millimeter till 57 
millimeter och Lynx har sänkt sin till 44 
millimeter.

Vilket segment tillhör då Lynx Xtrim 
BoonDocker 800R E-TEC? Till skillnad 
från andra konkurrenter än Ski-Doo, är 
den helt klart en hybrid, men med en lik-
värdig matta som en Summit blir den en 
lössnömaskin. Förvirrande, nej egentli-
gen inte. Det är helt och hållet upp till 
dig som chaufför och vad du vill använda 
maskinen till. Lynx tillverkar maskiner för 
den skandinaviska marknaden och med 
Boondockern känns det som om dom 
hittat en setup som passar dom fl esta.

Bönder på vift
Vi var fyra stycken killar som äntrade 
IsoSyötes vildmark i Finland för att testa 
Lynx 2011 års prototyper. Bland det ro-

ligaste vi vet är att göra åttor, donuts, 
långsvängar, skråköra, klättra och ibland 
gräva fram en fastkörd skoter i svår ter-
räng. I skotervärlden kallar man det för 
boondocking, även om ordet, för en del, 
kan innebära andra sysselsättningar. 
Vart ordet kommer ifrån tvistar dom lär-
de, men slår man upp ordet boondock i 
ett lexikon, blir översättningen bondhåla. 
Det faktum att vi fyra, är lite av skoter-
nördar från bondvischan bådade gott 
när vi fi ck möjlighet att äntra en engelsk-
klingande namne, med en 800 e-tech 
under huven.

Det var fem kilometer led till området 
vi utsett som testområde och den första 
reaktionen var att 44 millimeterskam-
marna inte störde ledkörningen nämn-
värt. Den var inte heller vickig, instabil 
eller på något annat sätt gjorde resan till 

lössnön otrevlig. Som hybrid fungerade 
maskinen förvånansvärt bra på leden 
och vi körde mot ett område med en me-
ter lössnö. Vi hade varit där tidigare med 
några renodlade lössnömaskiner som i 
jämförelse med boondockern, gick som 
arslen på leden.   

En enda fastkörning
Körupplevelsen på myren till skillnad 
mot Xtrimmen från förra året var att 
boondockern var mer följsam. Ska man 
få bära namnet boondocker ska den 
göra skäl för namnet och det gör den. 
Spårvidden har minskats med sex centi-
meter i ytterläge och nästan lika mycket 
i det innersta läget. Från att tidigare varit 
ganska träig och bångstyrig blir det nu 
istället busenkelt att boondocka.

Motorkaraktären är väl anpassad och 
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Förarmiljön är i det närmaste identisk 
med Lynx ledracer Rave RE 800 E-TEC 
till skillnad att boondockern saknar vin-
davisande handskydd men har fått en 
burkrem på styret. Enkelt, sportigt och 
tillräckligt informativt.

Det verkar som om tillverkarna lärt sig att vi vill ha en bra körställning från början 
för att slippa köpa extrautrustning innan vi ens doppat skotern i snön. Styrhöjaren 
är som resten av maskinen en bra kompromiss för både långa och korta förare.

Det går att åka riktigt fort på leden även 
om det är en hybrid.
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Lynx Xtrim BoonDocker 800R E-TEC
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cc:  799,5cc
Borr/slag mm:  92x75,7
Bränslesystem:  E-tech direktinsprutning
Smörjning:  Elektrisk oljepump
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  +155@8150 
Start:   Manuell/elstart tillbehör
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 220kg
Tunnel:  REX 
Framvagn: A-LFS
Fjädring fram:  KYB 36R
Fjädringsväg fram: 242mm
Boggi:   PPS-146
Dämpare:  KYB36/KYB 46 PB
Fjädringsväg bak: 390mm
Typ av matta cm: 38x370,5x4,4      
Skidor:  CTRL II med coromant
Spårvidd cm:  97,5-101,9
Längd/Bredd/Höjd cm:  323x112,0-116,2x113  
Tankvolym:  39 liter
Oljetankvolym:  3,7 liter
Att äga
Cirkapris: 147.900kr
Färg:  Svart
Generalagent: BRP Sweden AB

Håll upp farten, lägg dig ner så mycket som det bara går, fl yt med och om du 
faller inåt ge på mera gas så reser maskinen upp sig. Att boondocka i en meter 
lössnö är inga problem.

det känns som att det hela tiden fi nns 
mer att ge. Där man med en 600:a skulle 
ramla inåt vid extrem burkning ger man 
bara lite extra gas och maskinen rätar 
upp sig. Mattan har också fått sig en 
skopa av genomtänka ändringar. Den 
har blivit tio centimeter längre, 3.6 cen-
timeter smalare och den har fått sex mil-
limeter högre kamhöjd. Varför? Givetvis 
för att ytterligare förenkla för oss boon-
dockande sledneckfans. Mattan skottar 
snö som aldrig förr och under våra test-
körningar i Finland lyckades vi bara köra 
fast maskinen en enda gång.

-Jag fattar inte. Det var plan mark. I 
och för sig en meter puder, men jag höll 
stumt. Den måste ha hängt upp sig på 
fotstegen ursäktade Micke Ljungberg 
sin brutala fastkörning.

Inga prisargument
Priset på Boondockern är 147.900kr 
och den uppmärksamme vet att man 
har lagt på en tusing jämfört med förra 
årets motsvarighet. Men den som också 
är både uppmärksam och upplyst, vet 

att infl ationen i Sverige har legat på 1 
procent. Med snabb huvudräkning får 
man då en värdeminskning av kronan 
med 1469 kronor och då blir helt plöts-
ligt Boondockern billigare än förra årets 
800:a Xtrim. 

I ditt val av maskin för denna säsong 
hittar du inget argument i prisskillna-
derna mellan segmenten, utan du får 
vackert ta dig en funderare på vart du 
ska åka och hur. Ledköraren vet redan 
vilken maskin som passar och den ex-
trema bergsklättraren stirrar sig sig blind 
på alla långbandade kamhöjdsextremer. 
Vi andra som är lite sådär mittimellan 
och vill hänga med dom andra med en 
kompetent kompromiss och i all sorts 
terräng. Vi kommer att känna oss som 
hemma på en Lynx X-trim Boondocker. 
Dom andra kommer att klättra längre el-
ler köra snabbare på leden, men i slutet 
på dagen kommer vi boondockers att 
stå där med ett löjligt fl in från öra till öra. 
Om vi dessutom bor i en bondhåla nå-
gonstans gör det livet bara lite enklare 
på alla sätt.
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S om ni kanske har märkt har det ploppat upp lite nya ansikten på SnowRider och ett av dom är mitt. Jag lyssnar till namnet Stefan Arne Edgar Sund, vilket naturligtvis orsakat massor av renodlad mobbning här på redaktionen.
Det som gav mig chansen att börja här på SnowRider är mitt utseende och inget annat. Man kan säga att Björn föll pladask och jag tror inte han hörde ett ord av vad jag sa på anställningsinter-vjun.

Hur det börjadeMitt skoterintresse började tidigt och olika reklamfilmer från tillverkarna gick varma på VHS-spelaren. Jag minns sär-skilt en Ski-Doo video från  -87 där man körde på vatten med en SS25 målad i Plus-modellens färger som dessutom drog en vattenskidåkare efter sig! Detta satt sina spår även om jag och polarna nog kom fram till att det var fake, för inte kunde man köra skoter på vatten!Den första riktiga skotern i mitt liv in-förskaffades så fort jag fyllt lagliga 16 år och var en Yamaha SRV av årsmodell -84 med rullgas och Engansdämpare. Mitt ute på en sjö och naturligtvis också mitt i natten skulle det testas toppfart! Om jag minns korrekt såg jag nog 120 på mätaren strax innan den värmenöp. 

Man kan lugnt säga att detta var skotern som lärde mig skruva.Av någon outgrundlig anledning fort-satte jag köpa lakeracers som Mach1 och MachZ, jag tror att jag gick mest på utseende på den tiden också. Nu är det slut med fartmonster för min del och jag brukar istället dreva ner skotern tills den gör lagliga 70 och inte ett smack mer, men gissa om jag kommer fort dit!
Bli när man blir storVore det inte lättare om någon annan be-stämde vad man skulle bli när man blev stor? Jag menar då skulle man sluppit alla konstiga snesteg på vägen mot rätt jobb. Istället har man fått gissa sig fram och provat på mängder av konstiga men ibland också roliga saker. Ett tag fick jag för mig att jag skulle bli stuntman. Det beslutet måste haft sin grund i när jag och en polare byggde en trähelikopter, var på jag satte mig i och fick en hjäl-pande knuff utför hustaket. Jag minns så väl att jag verkligen trodde att den skulle flyga, i alla fall i minst en tiondel hade jag den tanken. Det var innan helikoptern slog i marken, för då insåg även jag att den inte kunde flyga.Sagt och gjort pallade jag mig av till en stuntskola och lärde mig falla lite smidigare och slås på låtsas. Lärarna på skolan var riktiga förebilder med sina sargade kroppar. Ingen av dom kunde gå ordentligt då hela underkroppen be-stod av proteser och skruvar. Jag miss-

tänker även att huvudet var en protes för helt riktiga var dom inte, men va fan de hade ju varit med i en Bondfilm. Det var alltså bara att göra som de sa och kasta sig ut för en 20 meter hög avsats för att förhoppningsvis landa på en luftmadrass långt där nere. När jag fick höra att det vanligaste jobbet för en svensk stunt-man var att jobba på high chaparral la jag ner projektet helt.
Dansa fitness
Nu måste jag försöka förklara en sak för alla, att tävlar man i Athletic Fitness som kille dansar man inte! Det har tyvärr blivit Björns största nöje att visa hur man dan-sar när man tävlar i just Fitness. Ja det är faktiskt så illa att jag har tävlat i detta, men som sagt det innebär inte att man dansar. Man kan säga att det är en täv-lingsform för dom som inte är tillräckligt stora för att tävla i bodybuilding. Själv så var jag inte tillräckligt stor för att tävla i Fitness så det som mycket annat har jag också lagt av med. Istället har jag ägnat de senast tio åren åt att kompensera självspäkningen som tävlandet innebar med att äta en chipspåse varje kväll, vilket varit mycket enklare och godare.Enstånka är livetÄntligen hittade jag rätt! Under många år har jag och en polare ägnat nätterna åt att skruva med gamla skotrar. Som ni säkert förstår är detta enklare om man koncentrerar sig på ett märke och det 

har blivit Ski-Doo för våran del. Har vi inte renoverat upp dom till nyskick så har vi först gjort det för att sedan köra sönder dom i något veteranrace.Att inte hinna testa en meter innan det är dags för start har blivit lite av vårat signum och verkar overkligt svårt att sluta med. Detta har ett oräkneligt antal gånger inneburit att vi åkt över halva lan-det för att sedan inte komma mer än ett varv i tävlingen innan något gått sönder rejält. Har inte motorn skurit har vi tap-pat tanken, dynan, styret eller styrstålen men kul är det och jag ska aldrig sluta.Nu stämmer alltNu sitter man äntligen här och får jobba med det man älskar, snöskotrar! Länge trodde jag att drömyrket var att skita ner sig medans man skruvade med en skoter. Men jag insåg snart att det är roligast att skruva med sin egen skoter och inte någon annans. Nej, det perfekta jobbet är väl om man får äran att köra skoter! Att sedan dela med sig av erfa-renheten till er läsare är bara en bonus. Det jag hoppas kunna tillföra er läsare är en lite djupare teknisk läsning och roliga tester av allt man kan tänkas behöva till en skoter.
Snart kommer snön och jag hoppas att era maskiner är startklara inför säsong-en. Min maskin är som vanligt i delar utan att det finns någon som helst orsak till det, precis som det ska va. Vi syns på leden och i tidningen!  /Tjock Steffe

Hallå där kära prenumeranter!

Mitt skoterintresse började tidigt och jag minns särskilt en Ski-Doo video från  -87 där man körde på vatten med en SS25 målad i Plus-modellens 
färger
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tt av många haverier  detta var naturligtvis två dagar innan tävling och orsakades av en väldigt snål nål i ena gasaren

Skoterintresset går i arv  tminstone till en av mina tre döttrar

bland sitter min privata skoter ihop  även om det hör till ovanligheterna

är man kör in skotern under tävling måste man hålla lite koll mellan heaten

itta riktigt noga  ser du någon som dansar  Min tidigare tidningskar-

riär var bet dligt mer lättklädd

Det är viktigt med autentisk look när man kör veteranrace  men störtkrukan är 
av n are snitt för att sk dda de lilla som finns kvar
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D
u kan ha sett mig eller rättare 

sagt hört mig, i helt andra sam-

manhang än runt skoter. I mitt 

tidigare liv, har jag under tjugo år tur-

nerat som underhållare i Sverige och 

Norge. Du kanske säger trubadur men 

om jag får bestämma är det mer som 

rockstjärna eller hovnarr. Nu blev jag ju 

aldrig upptäckt trots halvhjärtade för-

sök, men jag har ändå haft förmånen att 

kunna leva på min tidigare hobby. För 

fem år sen kände jag att det var dags 

att göra något helt annat och jag bok-

stavligen satt mig på en stubbe i sko-

gen och funderade. Johan, som tidigare 

var medlem i Thorleifs, hade tutat i mig 

över en flaska vin, att man ska jobba 

gratis och ta gott betalt för sina om-

kostnader. Det fick ligga till grund för 

mitt val och jag bestämde mig för att 

satsa på en fotokarriär. Det blev några 

jobb med blandade resultat och för att 

råda bot på min okunskap sökte jag 

och kom in på en fotografisk högsko-

Från rockstjärna till 

journalist.

Av: Mig själv

leutbildning. I samma veva blev det att 

diskutera med Björn Friström om arbe-

tet på en tidning och vi kom överens om 

att jag kunde få hjälpa till. Coolt, jag på 

SnowRider, perfekt. 

Första dagen visade Björn mig hans 

nya idé om att sätta en bodel på sin 

pickup. Han visade mig hur jag skulle 

riva ur den mögliga inredningen och 

efter två dagar erkände han att det var 

en dålig idé och jag fick nya arbetsupp-

gifter. På en tidigare SnowRider följde 

det en bandana med och på tidningarna 

som kom i retur skulle bandanan rivas 

av och läggas på lager. Det blev att slita 

veckan ut innan jag fick tillträde till det 

heliga redaktionshuset och väl där, bör-

jade jag mitt evighetsprojekt att skanna 

in gamla tidningar. 

Det är nu det berömda bananskalet 

kommer in. En norsk text som skulle 

vara med i tidningen skulle översättas 

och jag sattes på jobbet. Efter över-

sättningen stämde inte meningsbygg-

naden riktigt bra och jag frågade om 

jag kunde få rätta till texten lite. Efter 

ett tveksamt ja, pillade jag med texten 

nästan i en vecka och tydligen gjorde 

jag någonting rätt. Helt plötsligt var jag 

både journalist och fotograf. Men bäst 

av allt, återigen kan jag jobba gratis och 

ta betalt för mina omkostnader.

Skoter

Min skoterkarriär började när jag var 

sju år. Min morfar ägde en Aktiv 290 

som jag fick snurra runt på lindan med 

och han hade noga koll på att jag inte 

överskred hastighetsbegränsningen 30 

km/h. Det var en gräns som han tyckte 

var max vad jag klarade av, men själv-

klart ansåg jag mig själv vara en bättre 

förare än så. Jag snurrade runt medsols 

i en oval bana och så fort min morfar 

vände ryggen till passade jag på att öka 

hastigheten med några kilometer i tim-

men. Av någon anledning kom han alltid 

på mig. Vet inte om han kunde höra på 

motorvarvet hur fort det gick, men han 

kunde ju omöjligt se på mätaren att jag 

körde i 32 km/h. Eftersom han alltid kom 

på mig av någon anledning testade jag 

gränserna på andra sätt. Jag bytte rikt-

ning och körde motsols, jag körde fram 

och tillbaka innanför ovalen, en gång 

packade jag all snö på hela lindan och 

han blev vansinnig. Men det var ju skitkul 

och jag bestämde mig där och då att när 

jag blev stor skulle jag köpa mig en all-

deles egen skoter. Och Inte vilken sko-

ter helst, det skulle vara världens bästa 

skoter. En Aktiv 290 med en grön kälke 

och en hemmabygd fiskehytt.

Gördalen

Något äldre men fortfarande helt 

okysst började mina föräldrar tillbringa 

påskarna i Gördalen. Min bästa kompis 

under den tiden hette Patrik och vi var 

grannar där vi bodde till vardags. Men 

han var och är troligtvis fortfarande en 

typisk Gördaling. Pratar konstigt, äger 

flera skotrar, har ett lager med tomma 

femliters plastdunkar och framför allt 

så heter han Halvarsson som alla andra 

i byn. Varje förmiddag lastades skotrar 

och kälkar med allehanda tillbehör och 

vi styrde upp på fjället. Vi barn visste 

att när vi stoppade vid någon fjällsjö, 

som vi alltid gjorde, så skulle papporna 

pimpla lite allt möjligt och våra mammor 

skulle fixa med maten. Alla skotrarna var 

då våran egendom och vi fick köra så 

mycket vi bara orkade. Det var fri fart 

och länsstyrelsen var säkert inte uppfun-

nen. Vi körde överallt och vi testade hur 

långt upp vi kunde köra i några branta 

backar. Patrik kom på den briljanta idéen 

att hämta hans farfars Grissly. Den gick 

enligt Patrik överallt och det var inget 

ron kan 

försätta berg  Med min 

 ja skägg  piercing i ögon-

br net och tatuerad överarm 

trodde jag mig vara coolast på 

fjället

tt bevis på 

att vara skotergalen  är vi skulle gifta oss 

var det ingen vanlig k rkogång vi skulle gå uppför  otalt se tio 

skotrar stod i formation  i snöstorm och uppe vid åktatjåkka fjällsta-

tion  ngen Mendelssohn  bara ljudet av underbart varvande 

tvåtaktare   Det var sååå romantiskt

Min 

skoterkarriär bör-

jade när jag var sju år  Min 

morfar ägde en ktiv 
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som skulle kunna stoppa den. En fjäll-

björk och en meter lössnö stoppade 

dubbelbandaren effektivt och den efter-

middagen användes till att försöka få lös 

ekipaget. Våra pappor ansåg att om vi 

var så jävla dum att köra där, så kunde vi 

dra lös skotern själv också.

Det fanns en liten finurlig extradetalj 

på Grisslyn som jag i vuxen ålder för-

stått vad den var till för och som tur är, 

finns den inte som tillbehör idag. Under 

returresan till Gördalen tog vi alltid små 

men många stopp och alla gubbar sam-

lades alltid runt Grisslyns front. Vi barn 

och mammor var tillsagda att sitta kvar 

i kälkarna, men en gång lurade jag mig 

iväg för att se vad dom höll på med. Un-

der huven hade dom en liten egenbyggd 

ställning fastsvetsad och skruvad mot 

blocket. I ställningen satt det en liten 

flaska med en vikingabåt på och våra 

pappor måste ha tyckt det var väldigt 

jobbigt att köra skoter. För tydligen blev 

dom törstiga hela tiden och det var där-

för vi var tvungna att stoppa hela tiden.

Arctic Cat SuperJag 440

Min första egenköpta skoter investerade 

jag i 1998 och det efter snöovädret i 

Gävle. Fram tills dess hade alla pengar 

gått till Marshall-stärkare, elgitarrer, 

läderbrallor och andra Rock’n’Roll-sur-

rogat. Under ett dygn ramlade det ner 

en och en halv meter snö och vi var helt 

strandsatta. Det var inget som fungera-

de som vanligt och morfars Aktiv, som 

fortfarande fungerade, hämtades till alla 

grannars glädje. Vi hämtade tidningar 

och fixade mat från den nästan urplock-

ade ICAbutiken enligt medskickade 

handlingslistor. Ursäkten var given och 

jag lyckades förhandla fram 17.000 kro-

nor ur den gemensamma familjekassan. 

Hos en liten begagnadhandlare i Fors-

haga hittade jag en Arctic Cat SuperJag 

440 och varenda öre användes till inkö-

pet. Lite skabbig var den väl, men fram-

för allt den var min alldeles egen skoter. 

Bensinpriset var på en normal nivå och 

när det nu fanns obegränsat med snö 

blev det räserturer i princip varje dag. 

Björkliden

Mitt musikaliska yrke gav mig många 

fördelar och en av de största var möjlig-

heten att jobba och bo i Björkliden. Of-

tast var jag uppe fyra veckor per säsong 

och miljön är nog det närmaste man 

kan komma skoterns himmelrike. Som 

afterskimusiker jobbade jag en timme 

per dag och resten av tiden körde jag 

skoter. Min SuperJag var givetvis med 

och jag kunde väl hänga med hjälpligt, 

uppe på fjället. Mina kompisar som be-

stod av Norskar från Narvik och Tromsø 

körde SRX och Thundercat och jag för-

stod ganska snart att jag var tvungen att 

byta upp mig. Muskelmassan, som inte 

var till min fördel, tillät mig att spana in 

utbudet bland 600:a maskinerna och 

jag hittade en Arctic Cat ZR600 i Sä-

len. Det tog två dagar innan en argsint 

jättesten hoppade in i sidan på skotern 

och med ramsned tunnel löste skade-

gubben in maskinen. Av någon anled-

ning fick jag femton tusen mer än jag 

betalade tre dagar innan och med lite 

extra lånade pengar kunde jag köpa en 

endast två år gammal Arctic ZR600. I 

några år var den nya ZR:en min trotjä-

nare, innan jag bytte märke och modell 

till en Polaris XC. Men fortfarande höll 

jag mig till 600:a och många gånger blev 

jag mobbad av förarna med 300 hästars 

MC-Xpress-trimmade RX1:or. I alla fall 

tills det organiserades en backtävling av 

Kiruna motorklubb och jag var en tion-

del snabbare än snabbaste RX1:an. Jag 

vann min klass, men dom missade helt 

att jag skulle ha priset för snabbaste ti-

den också. Det var väl ingen som skulle 

kunna tänka sig att en vätskekyld 600:a 

skulle kunna vara snabbast i det start-

fältet.

Framtiden

Som journalist och fotograf på SnowRi-

der lever man, äter man, skiter man 

skoter och vad kan vara bättre än det. 

Personligen brinner jag för upplevelsen 

med att åka skoter och egentligen tycker 

jag det är ointressant med vilken förga-

sarnål det sitter i en SkiDoo Elan, vilken 

trailingarm som satt på vad och vilka 

skillnader det var mellan en årsmodell till 

en annan. Men det är ändå en möjlighet 

att dagligen kunna hänga med i utveck-

lingen och framför allt får jag vara med 

och sätta ett avtryck i historien. För trots 

allt, när artikeln är tryckt och ni prenume-

ranter har den i er brevlåda så är det för 

sent. Det jag har skrivit och fotat finns 

där i eran SnowRidersamling och det 

förtroendet, är det absolut bästa med 

det här yrket.

Det kanske inte s ns att jag är helt slut  Men jag lovar att efter 5 mils 

endurokörning är man mör i varenda muskel

ag har 

varit där  du har 

det säkert också   

alla fall alla som bor i södra 

delen av fjällvärlden har varit 

där  ag och kärleksravinen 

är i s mbios och det finns in-

gen brant som är outfor-

skad av mig

nder 

tjugo år har jag turnerat som underhållare  art-

ist  hovnarr och på hedersplats på en vägg har jag en Sverigek-

arta med en nål per stad  som jag spelat i  ag har pluttat i e akt  

nålar från alsterbo i söder till iksgränsen i norr
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Äntligen SnowShoot igen. 
SnowShooten som ger snösko-
terjournalister från både Europa 

och Nordamerika en möjlighet att köra 
nästa års maskiner redan året före, allt 
för att vi ska vara laddade med material 
till hösten. 

Jag har varit över 14 gånger på detta 
evenemang och har varit i stora delar 
av Amerikas snöbeklädda berg samt 
Kanada. I år kom en gammal goding till-
baka och årets SnowShoot var belagd 
till West Yellowstone Montana. Det var 
nog en sisådär tio år sedan jag var där 
senast, så det var ett kärt återseende. Vi 
passade också på att åka ner till Gaines-
ville Florida för att insupa lite dragracing 
på högsta nivå på hemresan. Du har sä-
kert åkt med på denna resa i tidningen 
åtskilliga gånger. I år är det bara du som 
är prenumerant som får följa med. Det 
här är vår högst personliga, fragmenta-
riska och röriga reseberättelse från våra 
småkameror. Håll till godo.  

Hittade en annons på blocket strax in-
nan avfärd på väg ner till Arlanda. Pas-
sade på att göra klar affären klockan 
tre på natten. Kanonbra timing.

Långtidsparkeringen på Arlanda är en klassiker

Nylandade i Salt Lake City hittade vi 
vår hyrbil

Efter 24 timmar i samma kalsonger var det dags att krypa ner i hotellsängen. 

Första dagen på SnowShooten bru-
kar bestå av en ordentlig teknisk ge-
nomgång hos tillverkarna. Alltid läror-
ikt och en bra början på fyra hektiska 
kördagar. 

Varje år beger vi oss 
till landet som badar i 
Coca-Cola och munkar 
för att köra nästa års 
snöskotrar, häng med 
du också.
Text&Bild Micke Björn Peder Magnus

Yamahas nya gigantiska Mega Floater 
uppmanar till lek. I alla fall om man het-
er Micke Ljungberg och har en mental 
ålder runt 4 år.  

På SnowShooten har vi tillfälle att snac-
ka med några av tillverkarnas repre-
sentanter. Just denna pigga man lystrar 
till namnet Anders Lindkvist och tjänar 
sitt dagliga bröd hos Polaris Scandi-
navia. 

Ibland kan det vara läge att hjälpa 
varandra, ibland inte. Detta är ett så-
dant läge!

Ibland kan det vara läge att hjälpa 
varandra. Detta är också ett sånt läge. 

Javisst, vi åkte juskoter också. Vi fick känna på 2011 års maskiner innan och utan.

SnowShooten är över och vi sätter oss i hyrbilen och styr mot Salt Lake City. Vi har 
gott om tid på oss och försöker stanna lite här och var under denna bilutflykt. Då 
USA är ett krigförande land hittar man lite krigsmonument här och var. 

En klassisk skylt 
som jag kom-
mer ihåg från 
Slednecks nr 1, 
back in the days. 
Mycket av filmn-
ingen i den klas-
sikern gjordes 
i West Yellow-
stone. 

Kvällarna kan vara lite långtråkiga om man har dålig fantasi. Efter bild-
sortering och diverse kortspel, blir det middag ute. Nuförtiden finns det 
bra uppkoppling på hotellet, vilket gör att TV4-play är helt perfekt. Peder 
fick se sin älskade Lets Dance-final. 

Vi landar i Gainesville och inser att dra-
gracingtävlingen Gator Nationals bety-
der att alla hyrbilar och hotellrum är bo-
kade inom en tiomilsradie. Vi lyckas till 
slut hitta en trång mesig barbie-jeep. 

Vi hittade ett Ramada In i Ocala, en 
timme från Gainesville. 

Skiftande 
väder och 
höjder. 
Man kan 
lätt säga 
att fyra da-
gar här gör 
en ganska 
mör. 

är man kör in skotern under tävling måste man hålla lite koll mellan heaten

itta riktigt noga  ser du någon som dansar  Min tidigare tidningskar-

riär var bet dligt mer lättklädd

som finns kvar
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väl att jag verkligen trodde att den skulle 

väl att jag verkligen trodde att den skulle flyga, i alla fall i minst en tiondel hade jag den tanken. Det var innan helikoptern 

den tanken. Det var innan helikoptern slog i marken, för då insåg även jag att den inte kunde flyga.Sagt och gjort pallade jag mig av till en stuntskola och lärde mig falla lite 

en stuntskola och lärde mig falla lite smidigare och slås på låtsas. Lärarna på skolan var riktiga förebilder med sina sargade kroppar. Ingen av dom kunde gå ordentligt då hela underkroppen bestod av proteser och skruvar. Jag miss
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u kan ha sett mig eller rättare 
u kan ha sett mig eller rättare 

sagt hört mig, i helt andra sam
sagt hört mig, i helt andra sam-

manhang än runt skoter. I mitt 
manhang än runt skoter. I mitt 

tidigare liv, har jag under tjugo år tur

tidigare liv, har jag under tjugo år tur-

nerat som underhållare i Sverige och 

nerat som underhållare i Sverige och 

Norge. Du kanske säger trubadur men 

Norge. Du kanske säger trubadur men 

om jag får bestämma är det mer som 

om jag får bestämma är det mer som 

rockstjärna eller hovnarr. Nu blev jag ju 

rockstjärna eller hovnarr. Nu blev jag ju 

aldrig upptäckt trots halvhjärtade för

aldrig upptäckt trots halvhjärtade för-

aldrig upptäckt trots halvhjärtade för-

aldrig upptäckt trots halvhjärtade för

sök, men jag har ändå haft förmånen att 

sök, men jag har ändå haft förmånen att 

kunna leva på min tidigare hobby. För 

kunna leva på min tidigare hobby. För 

fem år sen kände jag att det var dags 

fem år sen kände jag att det var dags 

att göra något helt annat och jag bok

att göra något helt annat och jag bok-

stavligen satt mig på en stubbe i sko

stavligen satt mig på en stubbe i sko-

gen och funderade. Johan, som tidigare 

gen och funderade. Johan, som tidigare 

var medlem i Thorleifs, hade tutat i mig 

var medlem i Thorleifs, hade tutat i mig 

över en flaska vin, att man ska jobba 

över en flaska vin, att man ska jobba 

gratis och ta gott betalt för sina om

gratis och ta gott betalt för sina om-

kostnader. Det fick ligga till grund för 

kostnader. Det fick ligga till grund för 

mitt val och jag bestämde mig för att 

mitt val och jag bestämde mig för att 

satsa på en fotokarriär. Det blev några 

satsa på en fotokarriär. Det blev några 

jobb med blandade resultat och för att 

jobb med blandade resultat och för att 

råda bot på min okunskap sökte jag 

råda bot på min okunskap sökte jag 

och kom in på en fotografisk högsko-

Från rockstjärna till 

journalist.

Av: Mig själv
Av: Mig själv

leutbildning. I samma veva blev det att 

leutbildning. I samma veva blev det att 

diskutera med Björn Friström om arbe

diskutera med Björn Friström om arbe-

tet på en tidning och vi kom överens om 

tet på en tidning och vi kom överens om 

att jag kunde få hjälpa till. Coolt, jag på 

att jag kunde få hjälpa till. Coolt, jag på 

SnowRider, perfekt. 
SnowRider, perfekt. 

Första dagen visade Björn mig hans 

Första dagen visade Björn mig hans 

nya idé om att sätta en bodel på sin 

nya idé om att sätta en bodel på sin 

pickup. Han visade mig hur jag skulle 

pickup. Han visade mig hur jag skulle 

riva ur den mögliga inredningen och 

riva ur den mögliga inredningen och 

efter två dagar erkände han att det var 

efter två dagar erkände han att det var 

en dålig idé och jag fick nya arbetsupp

en dålig idé och jag fick nya arbetsupp-

gifter. På en tidigare SnowRider följde 

gifter. På en tidigare SnowRider följde 

det en bandana med och på tidningarna 

det en bandana med och på tidningarna 

som kom i retur skulle bandanan rivas 

som kom i retur skulle bandanan rivas 

av och läggas på lager. Det blev att slita 

av och läggas på lager. Det blev att slita 

veckan ut innan jag fick tillträde till det 

veckan ut innan jag fick tillträde till det 

heliga redaktionshuset och väl där, bör

heliga redaktionshuset och väl där, bör-

heliga redaktionshuset och väl där, bör-

heliga redaktionshuset och väl där, bör

jade jag mitt evighetsprojekt att skanna 

jade jag mitt evighetsprojekt att skanna 

in gamla tidningar. 
in gamla tidningar. 

Det är nu det berömda bananskalet 

Det är nu det berömda bananskalet 

kommer in. En norsk text som skulle 

kommer in. En norsk text som skulle 

vara med i tidningen skulle översättas 

vara med i tidningen skulle översättas 

och jag sattes på jobbet. Efter över

och jag sattes på jobbet. Efter över-

och jag sattes på jobbet. Efter över-

och jag sattes på jobbet. Efter över

sättningen stämde inte meningsbygg

sättningen stämde inte meningsbygg--

naden riktigt bra och jag frågade om 

naden riktigt bra och jag frågade om 

jag kunde få rätta till texten lite. Efter 

jag kunde få rätta till texten lite. Efter 

ett tveksamt ja, pillade jag med texten 

ett tveksamt ja, pillade jag med texten 

nästan i en vecka och tydligen gjorde 

nästan i en vecka och tydligen gjorde 

jag någonting rätt. Helt plötsligt var jag 

både journalist och fotograf. Men bäst 

av allt, återigen kan jag jobba gratis och 

ta betalt för mina omkostnader.

SkoterSkoter

Min skoterkarriär började när jag var 

Min skoterkarriär började när jag var 

sju år. Min morfar ägde en Aktiv 290 

sju år. Min morfar ägde en Aktiv 290 

som jag fick snurra runt på lindan med 

som jag fick snurra runt på lindan med 

och han hade noga koll på att jag inte 

och han hade noga koll på att jag inte 

överskred hastighetsbegränsningen 30 

överskred hastighetsbegränsningen 30 

km/h. Det var en gräns som han tyckte 

km/h. Det var en gräns som han tyckte 

var max vad jag klarade av, men själv

var max vad jag klarade av, men själv-

klart ansåg jag mig själv vara en bättre 

klart ansåg jag mig själv vara en bättre 

förare än så. Jag snurrade runt medsols 

förare än så. Jag snurrade runt medsols 

i en oval bana och så fort min morfar 

i en oval bana och så fort min morfar 

vände ryggen till passade jag på att öka 

vände ryggen till passade jag på att öka 

hastigheten med några kilometer i tim

hastigheten med några kilometer i tim--

men. Av någon anledning kom han alltid 

men. Av någon anledning kom han alltid 

på mig. Vet inte om han kunde höra på 

på mig. Vet inte om han kunde höra på 

motorvarvet hur fort det gick, men han 

motorvarvet hur fort det gick, men han 

kunde ju omöjligt se på mätaren att jag 

kunde ju omöjligt se på mätaren att jag 

körde i 32 km/h. Eftersom han alltid kom 

körde i 32 km/h. Eftersom han alltid kom 

på mig av någon anledning testade jag 

på mig av någon anledning testade jag 

gränserna på andra sätt. Jag bytte rikt

gränserna på andra sätt. Jag bytte rikt-

ning och körde motsols, jag körde fram 

ning och körde motsols, jag körde fram 

och tillbaka innanför ovalen, en gång 

och tillbaka innanför ovalen, en gång 

packade jag all snö på hela lindan och 

packade jag all snö på hela lindan och 

han blev vansinnig. Men det var ju skitkul 

han blev vansinnig. Men det var ju skitkul 

och jag bestämde mig där och då att när 

och jag bestämde mig där och då att när 

jag blev stor skulle jag köpa mig en all

jag blev stor skulle jag köpa mig en all-

deles egen skoter. Och Inte vilken sko-

och en hemmabygd fiskehytt.

Gördalen

Något äldre men fortfarande helt 

Något äldre men fortfarande helt 

okysst började mina föräldrar tillbringa 

okysst började mina föräldrar tillbringa 

påskarna i Gördalen. Min bästa kompis 

påskarna i Gördalen. Min bästa kompis 

under den tiden hette Patrik och vi var 

under den tiden hette Patrik och vi var 

grannar där vi bodde till vardags. Men 

grannar där vi bodde till vardags. Men 

han var och är troligtvis fortfarande en 

han var och är troligtvis fortfarande en 

typisk Gördaling. Pratar konstigt, äger 

typisk Gördaling. Pratar konstigt, äger 

flera skotrar, har ett lager med tomma 

flera skotrar, har ett lager med tomma 

femliters plastdunkar och framför allt 

femliters plastdunkar och framför allt 

så heter han Halvarsson som alla andra 

så heter han Halvarsson som alla andra 

i byn. Varje förmiddag lastades skotrar 

i byn. Varje förmiddag lastades skotrar 

och kälkar med allehanda tillbehör och 

och kälkar med allehanda tillbehör och 

vi styrde upp på fjället. Vi barn visste 

vi styrde upp på fjället. Vi barn visste 

att när vi stoppade vid någon fjällsjö, 

att när vi stoppade vid någon fjällsjö, 

som vi alltid gjorde, så skulle papporna 

som vi alltid gjorde, så skulle papporna 

pimpla lite allt möjligt och våra mammor 

pimpla lite allt möjligt och våra mammor 

skulle fixa med maten. Alla skotrarna var 

skulle fixa med maten. Alla skotrarna var 

då våran egendom och vi fick köra så 

då våran egendom och vi fick köra så 

mycket vi bara orkade. Det var fri fart 

mycket vi bara orkade. Det var fri fart 

och länsstyrelsen var säkert inte uppfun

och länsstyrelsen var säkert inte uppfun-

nen. Vi körde överallt och vi testade hur 

nen. Vi körde överallt och vi testade hur 

långt upp vi kunde köra i några branta 

långt upp vi kunde köra i några branta 

backar. Patrik kom på den briljanta idéen 

backar. Patrik kom på den briljanta idéen 

att hämta hans farfars Grissly. Den gick 

att hämta hans farfars Grissly. Den gick 

enligt Patrik överallt och det var inget 
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ekipaget. Våra pappor ansåg att om vi 

ekipaget. Våra pappor ansåg att om vi 

var så jävla dum att köra där, så kunde vi 

var så jävla dum att köra där, så kunde vi 

dra lös skotern själv också.
dra lös skotern själv också.

Det fanns en liten finurlig extradetalj 

Det fanns en liten finurlig extradetalj 

på Grisslyn som jag i vuxen ålder för

på Grisslyn som jag i vuxen ålder för--

på Grisslyn som jag i vuxen ålder för-

på Grisslyn som jag i vuxen ålder för

stått vad den var till för och som tur är, 

stått vad den var till för och som tur är, 

finns den inte som tillbehör idag. Under 

finns den inte som tillbehör idag. Under 

returresan till Gördalen tog vi alltid små 

returresan till Gördalen tog vi alltid små 

men många stopp och alla gubbar sam

men många stopp och alla gubbar sam-

lades alltid runt Grisslyns front. Vi barn 

och mammor var tillsagda att sitta kvar 

i kälkarna, men en gång lurade jag mig 

i kälkarna, men en gång lurade jag mig 

iväg för att se vad dom höll på med. Un

iväg för att se vad dom höll på med. Un-

der huven hade dom en liten egenbyggd 

der huven hade dom en liten egenbyggd 

ställning fastsvetsad och skruvad mot 

ställning fastsvetsad och skruvad mot 

blocket. I ställningen satt det en liten 

blocket. I ställningen satt det en liten 

flaska med en vikingabåt på och våra 

flaska med en vikingabåt på och våra 

pappor måste ha tyckt det var väldigt 

pappor måste ha tyckt det var väldigt 

jobbigt att köra skoter. För tydligen blev 

jobbigt att köra skoter. För tydligen blev 

dom törstiga hela tiden och det var där

dom törstiga hela tiden och det var där-

dom törstiga hela tiden och det var där-

dom törstiga hela tiden och det var där

för vi var tvungna att stoppa hela tiden.

för vi var tvungna att stoppa hela tiden.

Arctic Cat SuperJag 440
Arctic Cat SuperJag 440

Min första egenköpta skoter investerade 

Min första egenköpta skoter investerade 

jag i 1998 och det efter snöovädret i 

jag i 1998 och det efter snöovädret i 

Gävle. Fram tills dess hade alla pengar 

fortfarande fungerade, hämtades till alla 

fortfarande fungerade, hämtades till alla 

grannars glädje. Vi hämtade tidningar 

grannars glädje. Vi hämtade tidningar 

och fixade mat från den nästan urplock

och fixade mat från den nästan urplock

ade ICAbutiken enligt medskickade 

ade ICAbutiken enligt medskickade 

handlingslistor. Ursäkten var given och 

handlingslistor. Ursäkten var given och 

jag lyckades förhandla fram 17.000 kro

jag lyckades förhandla fram 17.000 kro

nor ur den gemensamma familjekassan. 

nor ur den gemensamma familjekassan. 

Hos en liten begagnadhandlare i Fors

Hos en liten begagnadhandlare i Fors

haga hittade jag en Arctic Cat SuperJag 

haga hittade jag en Arctic Cat SuperJag 

440 och varenda öre användes till inkö

pet. Lite skabbig var den väl, men fram

pet. Lite skabbig var den väl, men fram

för allt den var min alldeles egen skoter. 

för allt den var min alldeles egen skoter. 

Bensinpriset var på en normal nivå och 

när det nu fanns obegränsat med snö 

blev det räserturer i princip varje dag. 

BjörklidenBjörkliden

Mitt musikaliska yrke gav mig många 

fördelar och en av de största var möjlig

heten att jobba och bo i Björkliden. Of

heten att jobba och bo i Björkliden. Of

tast var jag uppe fyra veckor per säsong 

och miljön är nog det närmaste man 

kan komma skoterns himmelrike. Som 

afterskimusiker jobbade jag en timme 

1-10/11

Äntligen SnowShoot igen. 
SnowShooten som ger snösko-
terjournalister från både Europa 

och Nordamerika en möjlighet att köra 
nästa års maskiner redan året före, allt 
för att vi ska vara laddade med material 
till hösten. 

Jag har varit över 14 gånger på detta 
evenemang och har varit i stora delar 
av Amerikas snöbeklädda berg samt 
Kanada. I år kom en gammal goding till-
baka och årets SnowShoot var belagd 
till West Yellowstone Montana. Det var 
nog en sisådär tio år sedan jag var där 
senast, så det var ett kärt återseende. Vi 
passade också på att åka ner till Gaines-
ville Florida för att insupa lite dragracing 
på högsta nivå på hemresan. Du har sä-
kert åkt med på denna resa i tidningen 
åtskilliga gånger. I år är det bara du som 
är prenumerant som får följa med. Det 
här är vår högst personliga, fragmenta-

Hittade en annons på blocket strax in-
nan avfärd på väg ner till Arlanda. Pas-
sade på att göra klar affären klockan 
tre på natten. Kanonbra timing.

Långtidsparkeringen på Arlanda är en klassiker

Nylandade i Salt Lake City hittade vi 
vår hyrbil

Efter 24 timmar i samma kalsonger var det dags att krypa ner i hotellsängen. 

Första dagen på SnowShooten bru-
kar bestå av en ordentlig teknisk ge-

Varje år beger vi oss 
till landet som badar i 
Coca-Cola och munkar 
för att köra nästa års 
snöskotrar, häng med 
du också.
Text&Bild Micke Björn Peder Magnus

Yamahas nya gigantiska Mega Floater 
uppmanar till lek. I alla fall om man het-
er Micke Ljungberg och har en mental 
ålder runt 4 år.  

Ibland kan det vara läge att hjälpa 
varandra, ibland inte. Detta är ett så-
dant läge!

Ibland kan det vara läge att hjälpa 
varandra. Detta är också ett sånt läge. 

SnowShooten är över och vi sätter oss i hyrbilen och styr mot Salt Lake City. Vi har 
gott om tid på oss och försöker stanna lite här och var under denna bilutflykt. Då 
USA är ett krigförande land hittar man lite krigsmonument här och var. 

En klassisk skylt En klassisk skylt 
som jag kom-
mer ihåg från 
Slednecks nr 1, 
back in the days. 
Mycket av filmn-
ingen i den klas-
sikern gjordes 
i West Yellow-
stone. 

fick se sin älskade Lets Dance-final. 

Vi landar i Gainesville och inser att dra-
gracingtävlingen Gator Nationals bety-
der att alla hyrbilar och hotellrum är bo-
kade inom en tiomilsradie. Vi lyckas till 
slut hitta en trång mesig barbie-jeep. 

Skiftande 
väder och 
höjder. 
Man kan 
lätt säga 
att fyra da-
gar här gör 

832-10/11

8 _8 .indd   8 2010-10-07   18. 8



Finans

7 8 8 0 0 6 0 0 1

 
now er
g gen 8

7 2 1 or



Vi har länge funderat på hur vi ska 
kunna glädja dig som är prenu-
merant, lite extra! Det har vi nu 

kommit på. Följande åtta sidor är exklu-
sivt bara till för dig. De stackare som 
fortfarande köar vid kiosken får nöja sig 
med en tidning som är åtta sidor tun-
nare. Arma satar! Dessa sidor ska inne-
hålla alla slags tokiga upptåg och ideér 
som faller oss in. De behöver alltså inte 
alls vara skoterrelaterade, utan bara 
avspegla livet på redaktionen, och oss 
som jobbar här. Allt för att vi ska få en 
närmare kompisrelation och att ni ska 

Tack för att du fi nns, du käre prenumerant!
lära känna oss lite bättre. Dessa sidor 
kan ju också vara till för att vi ska lära 
känna dig bättre. För att vi ska kunna 
göra det måste ju du bjuda in oss till ditt 
garage eller pojkrum. I detta nummer 
kommer du att få komma in i vårt pojk-
rum där vi relaxar på helgerna. Du ska 
också få följa med på SnowRiders rolig-
hetsdag där vi hade allt möjligt för oss.

I kommande nummer ska du få dig en 
riktig rundvandring i vårt garage där det 
både byggs Dodge Viper, dragracing-
hojar, och raggarbilar. Men vi börjar väl 
med vårt pojkrum. Välkommen in!

SnowRider redaktionen samlad från vänster: Stefan, Björn, Mikaela, Marita, 
Ann-Sofi e, Carina, Togga och Helena 

Från förra prenumerations extra. 

Ä ntligen SnowShoot igen. SnowShooten ger snöskoter-journalister från både Europa och Nordamerika en möjlighet att köra nästa års maskiner redan året före, allt för att vi ska vara laddade med material till hösten. 
Jag har varit över 14 gånger på detta evenemang och har varit i stora delar av Amerikas snöbeklädda berg samt Kanada. I år kom en gammal goding till-baka och årets SnowShoot var förlagd till West Yellowstone Montana. Det var nog en sisådär tio år sedan jag var där senast, så det var ett kärt återseende. Vi passade också på att åka ner till Gaines-ville Florida för att insupa lite dragracing på högsta nivå på hemresan. Du har sä-kert åkt med på denna resa i tidningen åtskilliga gånger. I år är det bara du som är prenumerant som får följa med. Det här är vår högst personliga, fragmenta-riska och röriga reseberättelse från våra småkameror. Håll till godo.  

Hittade en husbilsannons på blocket strax innan avfärd på väg ner till Ar-landa. Passade på att göra klar affären klockan tre på natten. Kanonbra timing.

Långtidsparkeringen på Arlanda är en klassiker

Nylandade i Salt Lake City hittade vi vår hyrbil

Efter 24 timmar i samma kalsonger var det dags att krypa ner i hotellsängen. 

Första dagen på SnowShooten bru-kar bestå av en ordentlig teknisk ge-nomgång hos tillverkarna. Alltid läror-ikt och en bra början på fyra hektiska kördagar. Den as-gamla gubben heter Flemström.

Varje år beger vi oss till landet som badar i Coca-Cola och munkar för att köra nästa års snöskotrar, häng med du också.
Text&Bild Micke Björn Peder Magnus
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Yamahas nya gigantiska Mega Floater uppmanar till lek. I alla fall om man het-er Micke Ljungberg och har en mental ålder (och längd)  på  4 år.  

På SnowShooten har vi tillfälle att snac-ka med några av tillverkarnas repre-sentanter. Just denna pigga man lystrar till namnet Anders Lindkvist och tjänar sitt dagliga bröd hos Polaris Scandi-navia. 

Ibland kan det vara läge att  inte hjälpa varandra. Detta är ett sådant läge! Ibland kan det vara läge att hjälpa varandra. Detta är ett sånt läge. 

Javisst, vi åkte ju skoter också. Vi fi ck känna på 2011 års maskiner innan och utan.

SnowShooten är över och vi sätter oss i hyrbilen och styr mot Salt Lake City. Vi har 

gott om tid på oss och försöker stanna lite här och var under denna bilutfl ykt. Då 

USA är ett krigförande land hittar man lite krigsmonument här och var. 

En klassisk skylt som jag kom-
mer ihåg från Slednecks nr 1, back in the days. Mycket av fi lmn-ingen i den klas-sikern gjordes i West Yellow-

stone. 

Kvällarna kan vara lite långtråkiga om man har dålig fantasi. Efter bild-

sortering och diverse kortspel, blir det middag ute. Nuförtiden fi nns det 

bra uppkoppling på hotellet, vilket gör att TV4-play är helt perfekt. Peder 

fi ck se sin älskade Lets Dance-fi nal. 

Vi landar i Gainesville och inser att dra-gracingtävlingen Gator Nationals bety-der att alla hyrbilar och hotellrum är bo-kade inom en tiomilsradie. Vi lyckas till slut hitta en trång mesig barbie-jeep. 

Vi hittade ett Ramada In i Ocala, en timme från Gainesville. 

Skiftande 
väder och 
höjder. 
Man kan 
lätt säga 
att fyra da-
gar här gör 
en ganska 
mör. 
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Nackdelen med en egen minibar är att minst en i sällskapet satte sig i gard-eroben och lekte monster. Roligt så här i efterhand, men lite läskigt när jag skulle hänga in jackan i garderoben och nästan kissade på mig. 

Ett gäng fi na killar från Alfta var några 

Att påstå någonting annat än att dra-gracing är en bra publiksport vore en underdrift. Gainesville Raceway rym-mer lika mycket folk som en medelstor svensk stad!!!

Återigen dags att äta och jag måste medge att just denna företeelse är jät-terolig i USA. Allt är gott och fett. 

Fullpackat i den lilla Jeepen. I bak-sätet en packad Same, som både sjöng, berättade roliga historier och sov.

Vi letade efter någonstans att bo och kom underfund med att vi skulle lyxa till det med ett riktigt fi nt hotell. En svit fi ck det bli. Roligt med toffl or, mas-sage och egen badrock. Full mini-bar är också roligt. 

En till glad baksätespassagerare vid namn Säfström. För övrigt ska man tänka sig några gånger för innan man festar i en bil i USA. Oavsett om chauffören är nykter eller ej är detta strängeligen förbjudet i vissa stater. 

Hooters har gjort sig mer känd för ser-vitriserna än maten. Kul idé, men hade det funkat i Sverige? Fråga Gudrun Schyman!

Näringsrik USA-frukost. 

Här står vi mitt i den amerikanska södern och njuter av det varma vädret. Konstig känsla att ena sekunden stå på en bergstopp mitt i ett snölandskap och dagen efter mitt i ett somrigt Florida. 

Visst är det väl fränare med stora fälgar? 

Kisspaus i spöregnet med tillhörande apelsinätande.  

Mycket av vistelsen i USA handlar om att äta, och dricka. Gärna så myck-et som möjligt under så kort tid som möjligt. Micke har just hämtat tre iskal-la Cola som vi avnjuter i kvällssolen på sidan av strippen. 

En Top Fuel är världens accelerationssnabbaste hjuldrivna fordon. 8000 hästar gör att chassit böjer sig samtidigt som hjulen är 

i det närmaste fyrkantiga. Men så går en Top Fueler ganska bra. 0-500 blås på under 4 sekunder.

En portabel dragkroksmonterad grill. 

Återigen blir man påmind om arméns starka fäste i detta land. Hur ofta har du sett ett mobilt värvningskontor på en motortävling? Här fi ck allmänheten reda på hur mysigt man har det i det militära, samtidigt som man fi ck tävla i armhävning mot en senig rekryt. 

En amerikansk jänta med tillhörande väl tilltagen bakdel  får avsluta vår vis-telse här. Och lika bra var väl

Från förra prenumerations extra. 

S
om ni kanske har märkt har det 

ploppat upp lite nya ansikten på 

SnowRider och ett av dom är 

mitt. Jag lyssnar till namnet Stefan Arne 

Edgar Sund, vilket naturligtvis orsakat 

massor av renodlad mobbning här på 

redaktionen.

Det som gav mig chansen att börja 

här på SnowRider är mitt utseende och 

inget annat. Man kan säga att Björn föll 

pladask och jag tror inte han hörde ett 

ord av vad jag sa på anställningsinter-

vjun.

Hur det började

Mitt skoterintresse började tidigt och 

olika reklamfi lmer från tillverkarna gick 

varma på VHS-spelaren. Jag minns sär-

skilt en Ski-Doo video från  -87 där man 

körde på vatten med en SS25 målad i 

Plus-modellens färger som dessutom 

drog en vattenskidåkare efter sig! Detta 

satte sina spår även om jag och polarna 

nog kom fram till att det var fake, för inte 

kunde man köra skoter på vatten!

Den första riktiga skotern i mitt liv in-

förskaffades så fort jag fyllt lagliga 16 år 

och var en Yamaha SRV av årsmodell 

-84 med rullgas och Engansdämpare. 

Mitt ute på en sjö och naturligtvis också 

mitt i natten skulle det testas toppfart! 

Om jag minns korrekt såg jag nog 120 

på mätaren strax innan den värmenöp. 

Man kan lugnt säga att detta var skotern 

som lärde mig skruva.

Av någon outgrundlig anledning fort-

satte jag köpa lakeracers som Mach1 

och MachZ, jag tror att jag gick mest på 

utseende på den tiden också. Nu är det 

slut med fartmonster för min del och jag 

brukar istället dreva ner skotern tills den 

gör lagliga 70 och inte ett smack mer, 

men gissa om jag kommer fort dit!

Bli när man blir stor

Vore det inte lättare om någon annan be-

stämde vad man skulle bli när man blev 

stor? Jag menar då skulle man sluppit 

alla konstiga snesteg på vägen mot rätt 

jobb. Istället har man fått gissa sig fram 

och provat på mängder av konstiga men 

ibland också roliga saker. Ett tag fi ck jag 

för mig att jag skulle bli stuntman. Det 

beslutet måste haft sin grund i när jag 

och en polare byggde en trähelikopter, 

var på jag satte mig i och fi ck en hjäl-

pande knuff utför hustaket. Jag minns så 

väl att jag verkligen trodde att den skulle 

fl yga, i alla fall i minst en tiondel hade jag 

den tanken. Det var innan helikoptern 

slog i marken, för då insåg även jag att 

den inte kunde fl yga.

Sagt och gjort pallade jag mig av till 

en stuntskola och lärde mig falla lite 

smidigare och slåss på låtsas. Lärarna 

på skolan var riktiga förebilder med sina 

sargade kroppar. Ingen av dom kunde 

gå ordentligt då hela underkroppen be-

stod av proteser och skruvar. Jag miss-

tänker även att huvudet var en protes för 

helt riktiga var dom inte, men va fan de 

hade ju varit med i en Bondfi lm. Det var 

alltså bara att göra som de sa och kasta 

sig ut för en 20 meter hög avsats för att 

förhoppningsvis landa på en luftmadrass 

långt där nere. När jag fi ck höra att det 

vanligaste jobbet för en svensk stunt-

man var att jobba på High Chaparral la 

jag ner projektet helt.

Dansa fi tness

Nu måste jag försöka förklara en sak för 

alla, att tävlar man i Athletic Fitness som 

kille dansar man inte! Det har tyvärr blivit 

Björns största nöje att visa hur man dan-

sar när man tävlar i just Fitness. Ja det 

är faktiskt så illa att jag har tävlat i detta, 

men som sagt det innebär inte att man 

dansar. Man kan säga att det är en täv-

lingsform för dom som inte är tillräckligt 

stora för att tävla i bodybuilding. Själv så 

var jag inte tillräckligt stor för att tävla i 

Fitness så det som mycket annat har jag 

också lagt av med. Istället har jag ägnat 

de senast tio åren åt att kompensera 

självspäkningen som tävlandet innebar 

med att äta en chipspåse varje kväll, 

vilket varit mycket enklare och godare.

Enstånka är livet

Äntligen hittade jag rätt! Under många 

år har jag och en polare ägnat nätterna 

åt att skruva med gamla skotrar. Som ni 

säkert förstår är detta enklare om man 

koncentrerar sig på ett märke och det 

har blivit Ski-Doo för våran del. Har vi 

inte renoverat upp dom till nyskick så 

har vi först gjort det för att sedan köra 

sönder dom i något veteranrace.

Att inte hinna testa en meter innan det 

är dags för start har blivit lite av vårat 

signum och verkar overkligt svårt att 

sluta med. Detta har ett oräkneligt antal 

gånger inneburit att vi åkt över halva lan-

det för att sedan inte komma mer än ett 

varv i tävlingen innan något gått sönder 

rejält. Har inte motorn skurit har vi tap-

pat tanken, dynan, styret eller styrstålen 

men kul är det och jag ska aldrig sluta.

Nu stämmer allt

Nu sitter man äntligen här och får jobba 

med det man älskar, snöskotrar! Länge 

trodde jag att drömyrket var att skita 

ner sig medans man skruvade med en 

skoter. Men jag insåg snart att det är 

roligast att skruva med sin egen skoter 

och inte någon annans. Nej, det perfekta 

jobbet är väl om man får äran att köra 

skoter! Att sedan dela med sig av erfa-

renheten till er läsare är bara en bonus. 

Det jag hoppas kunna tillföra er läsare är 

en lite djupare teknisk läsning och roliga 

tester av allt man kan tänkas behöva till 

en skoter.

Snart kommer snön och jag hoppas att 

era maskiner är startklara inför säsong-

en. Min maskin är som vanligt i delar 

utan att det fi nns någon som helst orsak 

till det, precis som det ska va. Vi syns 

på leden och i tidningen!  /Tjock Steffe

Hallå där kära 

prenumeranter!

Mitt 

skoterintresse 

började tidigt och 

jag minns särskilt en 

Ski-Doo video från  

-87 där man körde 

på vatten med en 

SS25 målad i Plus-

modellens 

färger
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Ett 

av många haverier, detta var 

naturligtvis två dagar innan tävling och 

orsakades av en väldigt snål nål i ena 

gasaren.

Skoterintresset går i arv! 

Åtminstone till en av mina tre döt-

trar.

Ibland sit-

ter min privata skoter 

ihop, även om det hör till 

ovanligheterna.

När 

man kör in skotern un-

der tävling måste man hålla lite 

koll mellan heaten.Titta riktigt noga, ser du någon som dansar? Min tidigare tidningskarriär var be-

tydligt mer lättklädd.

Det 

är viktigt med autentisk look 

när man kör veteranrace, men störtkrukan 

är av nyare snitt för att skydda de lilla som 

fi nns kvar.
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På SnowShooten har vi tillfälle att snac-ka med några av tillverkarnas repr

Javisst, vi åkte ju skoter också. Vi fi ck känna på 2011 års maskiner innan och utan.

satte sina spår även om jag och polarna 

satte sina spår även om jag och polarna 

nog kom fram till att det va

nog kom fram till att det va

kunde man köra skoter på vatten!

kunde man köra skoter på vatten!

Den första riktiga skotern i mitt liv in-

Den första riktiga skotern i mitt liv in-

förskaffades så fort jag fyllt lagliga 16 år 

förskaffades så fort jag fyllt lagliga 16 år 

och var en Yamaha SRV av årsmodell 

och var en Yamaha SRV av årsmodell 

-84 med rullgas och Engansdämpare. 

-84 med rullgas och Engansdämpare. 

Mitt ute på en sjö och naturligtvis också 

mitt i natten skulle det testas toppfart! 

Om jag minns korrekt såg jag nog 120 

på mätaren strax innan den värmenöp. 

den inte kunde fl yga.

Sagt och gjort pallade jag mig av till 

Sagt och gjort pallade jag mig av till 

en stuntskola och lärde mig falla lite 

en stuntskola och lärde mig falla lite 

smidigare och slåss på låtsas. Lärarna 

på skolan var riktiga förebilder med sina 

sargade kroppar. Ingen av dom kunde 

gå ordentligt då hela underkroppen be-

stod av proteser och skruvar. Jag miss-

år har jag och en polare ägnat nätterna

åt att skruva med gamla skotrar. Som ni 

säkert förstår är detta enklare om man 

koncentrerar sig på ett märke och det på leden och i tidningen!

Du kan ha sett mig eller rättare 
sagt hört mig, i helt andra sam-
manhang än runt skoter. I mitt 

tidigare liv, har jag under tjugo år tur-
nerat som underhållare i Sverige och 
Norge. Du kanske säger trubadur men 
om jag får bestämma är det mer som 
rockstjärna eller hovnarr. Nu blev jag ju 
aldrig upptäckt trots halvhjärtade för-
sök, men jag har ändå haft förmånen att 
kunna leva på min tidigare hobby. För 
fem år sen kände jag att det var dags 
att göra något helt annat och jag bok-
stavligen satt mig på en stubbe i sko-
gen och funderade. Johan, som tidigare 
var medlem i Thorleifs, hade tutat i mig 
över en fl aska vin, att man ska jobba 
gratis och ta gott betalt för sina om-
kostnader. Det fi ck ligga till grund för 
mitt val och jag bestämde mig för att 
satsa på en fotokarriär. Det blev några 
jobb med blandade resultat och för att 
råda bot på min okunskap sökte jag 
och kom in på en fotografi sk högsko-

Från rockstjärna till 
journalist.
Av: Mig själv

leutbildning. I samma veva blev det att 
diskutera med Björn Friström om arbe-
tet på en tidning och vi kom överens om 
att jag kunde få hjälpa till. Coolt, jag på 
SnowRider, perfekt. 

Första dagen visade Björn mig hans 
nya idé om att sätta en bodel på sin 
pickup. Han visade mig hur jag skulle 
riva ur den mögliga inredningen och 
efter två dagar erkände han att det var 
en dålig idé och jag fi ck nya arbetsupp-
gifter. På en tidigare SnowRider följde 
det en bandana med och på tidningarna 
som kom i retur skulle bandanan rivas 
av och läggas på lager. Det blev att slita 
veckan ut innan jag fi ck tillträde till det 
heliga redaktionshuset och väl där, bör-
jade jag mitt evighetsprojekt att skanna 
in gamla tidningar. 

Det är nu det berömda bananskalet 
kommer in. En norsk text som skulle 
vara med i tidningen skulle översättas 
och jag sattes på jobbet. Efter över-
sättningen stämde inte meningsbygg-
naden riktigt bra och jag frågade om 
jag kunde få rätta till texten lite. Efter 
ett tveksamt ja, pillade jag med texten 
nästan i en vecka och tydligen gjorde 
jag någonting rätt. Helt plötsligt var jag 
både journalist och fotograf. Men bäst 

av allt, återigen kan jag jobba gratis och 
ta betalt för mina omkostnader.

Skoter
Min skoterkarriär började när jag var 
sju år. Min morfar ägde en Aktiv 290 
som jag fi ck snurra runt på lindan med 
och han hade noga koll på att jag inte 
överskred hastighetsbegränsningen 30 
km/h. Det var en gräns som han tyckte 
var max vad jag klarade av, men själv-
klart ansåg jag mig själv vara en bättre 
förare än så. Jag snurrade runt medsols 
i en oval bana och så fort min morfar 
vände ryggen till passade jag på att öka 
hastigheten med några kilometer i tim-
men. Av någon anledning kom han alltid 
på mig. Vet inte om han kunde höra på 
motorvarvet hur fort det gick, men han 
kunde ju omöjligt se på mätaren att jag 
körde i 32 km/h. Eftersom han alltid kom 
på mig av någon anledning testade jag 
gränserna på andra sätt. Jag bytte rikt-
ning och körde motsols, jag körde fram 
och tillbaka innanför ovalen, en gång 
packade jag all snö på hela lindan och 
han blev vansinnig. Men det var ju skitkul 
och jag bestämde mig där och då att när 
jag blev stor skulle jag köpa mig en all-
deles egen skoter. Och inte vilken skoter 

som helst, det skulle vara världens bästa 
skoter. En Aktiv 290 med en grön kälke 
och en hemmabyggd fi skehytt.

Gördalen
Något äldre men fortfarande helt 
okysst började mina föräldrar tillbringa 
påskarna i Gördalen. Min bästa kompis 
under den tiden hette Patrik och vi var 
grannar där vi bodde till vardags. Men 
han var och är troligtvis fortfarande en 
typisk Gördaling. Pratar konstigt, äger 
fl era skotrar, har ett lager med tomma 
femliters plastdunkar och framför allt 
så heter han Halvarsson som alla andra 
i byn. Varje förmiddag lastades skotrar 
och kälkar med allehanda tillbehör och 
vi styrde upp på fjället. Vi barn visste 
att när vi stoppade vid någon fjällsjö, 
som vi alltid gjorde, så skulle papporna 
pimpla lite allt möjligt och våra mammor 
skulle fi xa med maten. Alla skotrarna var 
då våran egendom och vi fi ck köra så 
mycket vi bara orkade. Det var fri fart 
och länsstyrelsen var säkert inte uppfun-
nen. Vi körde överallt och vi testade hur 
långt upp vi kunde köra i några branta 
backar. Patrik kom på den briljanta 
idéen att hämta hans farfars Grizzly. 
Den gick enligt Patrik överallt och det 

Tron 
kan försätta berg. Med 

min ZR, jazzskägg, piercing i ögon-
brynet och tatuerad överarm trodde jag 

mig vara coolast på fjället.

Ett bevis på att vara 
skotergalen. När vi skulle gifta oss var det ingen vanlig 

kyrkogång vi skulle gå uppför. Totalt sextio skotrar stod i formation, i snös-
torm och uppe vid Låktatjåkka fjällstation. Ingen Mendelssohn, bara ljudet av 

underbart varvande tvåtaktare.  Det var sååå romantiskt.

“Min 
skoterkarriär började 

när jag var sju år. Min morfar 
ägde en Aktiv 290”

var inget som skulle kunna stoppa den. 
En fjällbjörk och en meter lössnö stop-
pade dubbelbandaren effektivt och den 
eftermiddagen användes till att försöka 
få lös ekipaget. Våra pappor ansåg att 
om vi var så jävla dumma att köra där, 
så kunde vi dra lös skotern själva också.

Det fanns en liten fi nurlig extradetalj 
på Grizzlyn som jag i vuxen ålder för-
stått vad den var till för och som tur är, 
fi nns den inte som tillbehör idag. Under 
returresan till Gördalen tog vi alltid små 
men många stopp och alla gubbar sam-
lades alltid runt Grizzlyns front. Vi barn 
och mammor var tillsagda att sitta kvar 
i kälkarna, men en gång lurade jag mig 
iväg för att se vad dom höll på med. Un-
der huven hade dom en liten egenbyggd 
ställning fastsvetsad och skruvad mot 
blocket. I ställningen satt det en liten 
fl aska med en vikingabåt på och våra 
pappor måste ha tyckt det var väldigt 
jobbigt att köra skoter. För tydligen blev 
dom törstiga hela tiden och det var där-
för vi var tvungna att stoppa hela tiden.

Arctic Cat SuperJag 440
Min första egenköpta skoter investerade 
jag i 1998 och det efter snöovädret i 
Gävle. Fram tills dess hade alla pengar 

gått till Marshall-stärkare, elgitarrer, 
läderbrallor och andra Rock’n’Roll-sur-
rogat. Under ett dygn ramlade det ner 
en och en halv meter snö och vi var helt 
strandsatta. Det var inget som fungera-
de som vanligt och morfars Aktiv, som 
fortfarande fungerade, hämtades till alla 
grannars glädje. Vi hämtade tidningar 
och fi xade mat från den nästan urplock-
ade ICAbutiken enligt medskickade 
handlingslistor. Ursäkten var given och 
jag lyckades förhandla fram 17.000 kro-
nor ur den gemensamma familjekassan. 
Hos en liten begagnathandlare i Fors-
haga hittade jag en Arctic Cat SuperJag 
440 och varenda öre användes till inkö-
pet. Lite skabbig var den väl, men fram-
för allt var den min alldeles egen skoter. 
Bensinpriset var på en normal nivå och 
när det nu fanns obegränsat med snö 
blev det räserturer i princip varje dag. 

Björkliden
Mitt musikaliska yrke gav mig många 
fördelar och en av de största var möjlig-
heten att jobba och bo i Björkliden. Of-
tast var jag uppe fyra veckor per säsong 
och miljön är nog det närmaste man 
kan komma skoterns himmelrike. Som 
afterskimusiker jobbade jag en timme 

per dag och resten av tiden körde jag 
skoter. Min SuperJag var givetvis med 
och jag kunde väl hänga med hjälpligt, 
uppe på fjället. Mina kompisar som be-
stod av norskar från Narvik och Tromsø 
körde SRX och Thundercat och jag för-
stod ganska snart att jag var tvungen att 
byta upp mig. Muskelmassan, som inte 
var till min fördel, tillät mig att spana in 
utbudet bland 600:a maskinerna och 
jag hittade en Arctic Cat ZR600 i Sä-
len. Det tog två dagar innan en argsint 
jättesten hoppade in i sidan på skotern 
och med ramsned tunnel löste skade-
gubben in maskinen. Av någon anled-
ning fi ck jag femton tusen mer än jag 
betalade tre dagar innan och med lite 
extra lånade pengar kunde jag köpa en 
endast två år gammal Arctic ZR600. I 
några år var den nya ZR:en min trotjä-
nare, innan jag bytte märke och modell 
till en Polaris XC. Men fortfarande höll 
jag mig till 600:a och många gånger blev 
jag mobbad av förarna med 300 hästars 
MC-Xpress-trimmade RX1:or. I alla fall 
tills det organiserades en backtävling av 
Kiruna motorklubb och jag var en tion-
del snabbare än snabbaste RX1:an. Jag 
vann min klass, men dom missade helt 
att jag skulle ha priset för snabbaste ti-

den också. Det var väl ingen som skulle 
kunna tänka sig att en vätskekyld 600:a 
skulle kunna vara snabbast i det start-
fältet.

Framtiden
Som journalist och fotograf på SnowRi-
der lever man, äter man, skiter man 
skoter och vad kan vara bättre än det. 
Personligen brinner jag för upplevelsen 
med att åka skoter och egentligen tycker 
jag det är ointressant med vilken förga-
sarnål det sitter i en SkiDoo Elan, vilken 
trailingarm som satt på vad och vilka 
skillnader det var mellan en årsmodell till 
en annan. Men det är ändå en möjlighet 
att dagligen kunna hänga med i utveck-
lingen och framför allt får jag vara med 
och sätta ett avtryck i historien. För trots 
allt, när artikeln är tryckt och ni prenume-
ranter har den i er brevlåda så är det för 
sent. Det jag har skrivit och fotat fi nns 
där i eran SnowRidersamling och det 
förtroendet, är det absolut bästa med 
det här yrket.

Det kanske inte syns att jag är helt slut. Men jag lovar att efter 15 mils endurokörn-
ing är man mör i varenda muskel.

Jag har 
varit där, du har 

det säkert också? I alla 
fall alla som bor i södra 

delen av fjällvärlden har varit 
där. Jag och kärleksravinen är 

i symbios och det fi nns in-
gen brant som är outfor-

skad av mig.

Under tjugo 
år har jag turnerat som underhållare, artist, hovnarr och 

på hedersplats på en vägg har jag en Sverigekarta med en nål per stad, som jag 
spelat i. Jag har pluttat i exakt 369 nålar från Falsterbo i söder till Riks-

gränsen i norr.



Jag har blivit beskylld för mycket, 
men aldrig för att vara tråkig och 
vuxen. Oftast brukar jag få höra att 

det är dags att ”växa upp” och att jag 
faktiskt ”är vuxen nu”. Jag gör mitt bästa 
och gör så gott jag kan på den fronten, i 
alla fall under arbetstid. 

När ungarna lagt sig och Mikaela dra-
git på Zumba, sticker jag ut i garaget 
och bygger på min dragracinghoj eller 
raggarbil. Garaget har på något sätt  bli-
vit en samlingsplats för andra killar, ja lite 
som ett gubbdagis. Det var då det första 
fröet såddes då det mitt pojkrum. Vi har 
därför under det senaste året byggt, iso-
lerat och målat övervåningen i garaget  
för att dessa gubbstunder ska bli så my-
siga som möjligt. 

Det här är en första smygtitt på 
pojkrummet. I kommande nummer ska 
du få se det färdiga resultatet. 

Stockarna som vi fi ck av svärfar för 
att bygga en grillplats kom väl till pass 
när vi byggde baren. Tror nog att han 
tycker att de kom till bättre användning 
i och med detta! 

Spiraltrappan 
från garaget upp 
till pojkrummet.

Alla gubbar borde få 
ha ett alldeles eget 
krypin där man liksom 
får vara sig själv för en 
stund.
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Nostalgi på hög nivå. Mitt Mach 
1-skinnställ och John Kosinski-
hjälm passar alldeles förträffl igt 
på väggen. Denna hjälm hade jag 
förresten på mig i tidernas första 
SnowRider. 

Sedan 1997 har SnowRider fått tack-
tavlor från olika skotercrossförare vilket 

passar alldeles utmärkt då vi nu har 
något att fylla taket med. 

En lördag i höstas gjorde vi ett jäkla ryck i pojkrummet. En massa snickeri, följt av 
mat och annat gott till långt in på natten. Tack för hjälpen.
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Okej, handen på hjärtat. Alla som drömt 
om ett alldeles eget Sega Mega Rally 

räcker upp en hand!

Planen är att väggar och tak ska täckas 
av allting som jag tycker är fränt. Här 
en vevstake och kolv från en Pro-Mod-
bil samt en gammal Suzukisnurra. 
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SR-träffen är en årligt förekom-
mande händelse, där vi på 
SnowRider bjuder in alla som 

jobbar för tidningen på olika sätt till en 
rolig dag fylld med aktiviteter.

Då de fl esta som deltar på denna träff 
är riktiga motorfreaks var en go-karttäv-
ling ett måste.

Pigga och glada möttes alla upp på 
Mora Flygfält en regnig lördagmorgon. 
Då termometern visade på friska fyra 
grader var det alltså idealiska förhållan-
den för livsfarlig och tät go-kartracing 
mellan ett gäng skoterdårar! Det var inte 
för inte uthyraren såg tämligen nervös 
ut när vi gav oss ut på banan. Till allas 
förvåning hade go-kartarna riktigt bra 
grepp i vätan, eller det kanske inte gäll-
de riktigt alla, inga namn nämnda men 
Ronja vet vem jag menar!

Trots att kläder man trodde var vat-
tentätat inte var det och att händer-
na frös fast i kringlan hade vi kul. 
Den som gick vinnande ur denna 
strid var tyvärr ingen av oss på re-
daktionen utan istället ingen mindre 
än skotercrossveteranen Säfström, 
som lunkade sig igenom fi nalen tämli-
gen ohotad. Så gick det alltså med vårat 
försök att förnedra medarbetarna. Detta 
var dock något som Björn insåg tidigt i 
racet och gav sig då istället på oss an-
dra på redaktionen i sin desperata kamp 

Dags att förnedra 
våra närmaste 
medarbetare!
Text: Stefan Sund

Frida körde gocart som en pensionär. 
Lugnt, sansat och oplanerat men å an-
dra sidan snurrade hon inte en enda 
gång.

Glenn körde så fort att han blev rädd 
när vi körde om honom.

Bildbeviset på att Björn kan sätta på 
sig bävernylonoverallen alldeles själv.

Alla tjejerna och Frank fi ck en ge-
nomgång innan dom fi ck åka ut på 
banan.
-Bromsen är till vänster. På den högra 
gasar ni och man får inte köra på 
varandra, berättar Markus.

Carina körde ett av sina populära 
trick. Nohanded sitt-as-turner.

Ann-Sofi e tog med sitt gula regnställ 
som hon ärvt av en avlägsen släkting. 
Klart populäraste plagget att låna un-
der dagen.

Ronja hade aldrig kört gokart förut. Det 
syntes, förutom på gaspedalen som var 
nertryckt i plåten mest hela tiden. Slog 
banrekordet med sex snurrar per varv.

Dags att förnedra 

Självtorkning 
mellan heaten 

var bara att 
glömma denna 

dag.

Ronja -Jag 
hade tagit er allihop 

om jag inte snurrat i var-
enda kurva. Det var nått fel 

med styrningen på min 
maskin.
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Marita lever endast på protein och nöt-
ter. Tog med sig egen uppvägd mat i 
portionsförpackning.

Oljeshejken Frank är van vid motorer. 
Dock vid större kubik och hästkrafter 
tillsammans med tvillingarna som kör i 
dragracingserien promod.

Stefan är en dålig förlorare. Han kolhy-
dratladdade fyra veckor innan raceda-
gen och skyllde på allt och alla när han 
kvalade in som sjua.

om att inte bli sist. Mig skällde han ut 
så jag inte vågade köra om och Togga 
skickade han ut på fl ygplatsens land-
ningsbana, efter Björns utsago en lätt 
touch i hårnålen.

Dags för värme
Ruskigt eniga beslutades det att den 
planerade paintball-leken skulle stäl-
las in, då ingen var riktigt upplagd för 
att kräla i lera och bli skjuten i det kalla 
vädret som rådde. Istället fi ck vi lite väl-
behövlig värme och mat innan nästa akti-
vitet skulle dra igång. Som tur var skulle 
denna aktivitet ske inomhus vilket upp-
skattades bland deltagarna. Något som 
kanske inte uppskattades lika mycket 
var att det skulle dansas zumba! Som 
ni kanske förstår var detta tjejernas idé, 
som säkert hade förväntat sig ett gott 
skratt. Men döm av deras förvåning när 
alla killarna, Björn inräknad, behärskade 
denna träningsform med glans! Eller 
minns jag helt fel nu? Ja, hur som helst 
kändes det i alla fall som man gjorde rätt 
rörelser. Kanske lite som när de som sö-
ker till Idol tror att de kan sjunga för att 
det låter bra i huvudet. Hur som helst, 
nu var vi i alla fall varma så det räckte 
och blev över.

Lite dans och mat
Efter en liten tillsnyggning och välbehöv-
lig törstsläckning av deltagarna bar det 
av till restaurangen med tillhörande mu-
sik och dans. Maten var gudomlig och 
den grymma beasåsen som senare visa-
de sig vara pepparsås fi ck till och med 
mig att ta en extra portion, vilket inte 
hänt sedan vikingarna landsteg i Orsa.

För underhållningen på scenen stod 
något band som hette Noice, vilket tydli-
gen uppskattades av den äldre genera-
tionen som var eld och lågor. Att Noice 
har en äldre publik är nog en förutsätt-
ning, då dessa säkert inte märker att de 
spelar samma låt sju gånger.

Efter denna heldag var nog alla glada 
och nöjda, men framförallt helt 
slut och det sovs både här och 
där runt redaktionen den nat-
ten.

Thailändsk catering ända från Phuket.

Det är ingen barnkart. Det är 197cm och 103 kilos Björn Friström som mest körde 
och knuffade av andra från banan. 

Helena Ljungberg kan inte bara sälja 
annonser. Hon kan framkalla bilder i 
huvudet som ingen annan kan se, och 
framför allt har hon en känsla för moto-
riserade fordon.

Det är väl ingen match att få till bred-
ställ när det regnade. Men vi kan lova 
att det var svårt att få det att se snyggt 
ut. Här en stilstudie av Micke Bernts-
son.
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Så här ser Frida ut live. Det är hon som 
skriver på tjejsidorna ibland.

Om inte Ronja gör någon grimas, har 
hon inte märkt att du ser på henne.

Dom lite mer kvinnliga höll till på ett ställe och dom lite mer manliga i motsatt hörn 
av lokalen.

Ski-doo-fantasten Erik var på gott 
humör.

Oj nu drog jag nog åt fl ätan lite för hårt!

Två franska skruvar håller fast en Ockelbo 300 
-69 och äntrades i tur och ordning av alla.

Mikaela vill påminna Rickard Stenberg att hon 
körde ifrån honom på gocarten!!!!!

Den största chocken sen gokarten har 
lagt sig för Glenn. Men inte allt.

Under middagen fi ck vi höra på två stycken tacktal. Björn Fris-
tröm och Magnus Säfström tackade alla sina motståndare för 

att dom ställde upp och placerade sig efter dom.
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Emil Ottosson och 
Richard Stenberg 
utbyter intelligenta 
tankar under 30 
sekunder. Sen gick 
det över!

Saippuakauppialainen Juha Järvisalo.
-Minulla oli todella mukavaa öisellä 

kävelyllämme, tahtoisin ottaa sen 
mielelläni uusiksi.

Utslitna Magnus Säfström och fi lmande 
Micke Berntsson var lyckliga i varan-
dras sällskap.

Nyduschad och nyrakad Daniel Orevi 
luktade gott när han såg fram emot nya 

äventyr under kvällen.

Vad konstigt. Stoppar man in fi ngret här, så 
smakar det salt?.

Det fi nns bara ett uteställe som 
tar emot 40+++ tjejer. För att 
slippa stå för vad man gjorde 
där förra gången, kan man köra 
med olika förklädnader, kontant-
nummer och under pseudonym. 
Ikväll heter tjejen på bilden, 
Marika Skumpar.

Björn ”partysnygg” Friström
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