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En ledare kan användas till mycket och oftast är det lägligt och önskvärt att tycka till om något 
ämne, gärna också vara lite arg, analytisk, informerande och ifrågasättande. Man kan också ödsla 
tangenttryckningar där man blåser upp sin egen förträffl ighet i form av seriositet och storhet, men 
till vilken nytta? Det är väl ändå i slutändan ni som avgör om vi gör ett bra jobb eller inte?

Att vi norrlänningar skulle vara försynta och bortkomna är en myt som är väletablerad i Sverige, 
men som samtidigt stämmer in å det grövsta. Att jag som kommer från Mora skulle vara norrlän-
ning kan diskuteras men jag bor ju norr om Dalälven, och är alltså per automatik, en norrlänning, 
slutdiskuterat.
Vi är några stycken som jobbar här på tidningen SnowRider, alla norrlänningar, och ju högre upp i 
landet vi kommer från, desto mer oskuldsfulla och försynta är vi.
Har du någon gång varit med om en episod i ditt liv som är väldigt svår att berätta i text, men 
desto lättare att dra som en rolig historia? Jag har massor av sådana historier men försöker ändå 
mig på att dra en av dessa nu, eftersom detta är min alldeles egna plats i tidningen samtidigt som 
jag inte har någon lust att vare sig agera arg polis eller tycka till om någonting alls.
För att återkomma till det där med norrländsk försynthet och bortkommenhet ute i den stora 
världen är väl den lika relativ som allt annat, men inte då det gäller en av våra medarbetare här på 
SnowRider, Affe. Följande historia är totalt tvärsann och i princip helt oförvanskad, i princip alltså.

Året var 2001 och vi gled precis in med hyrbilen i byn West Yellowstone som skulle vara vårt hem 
de kommande fem dagarna. Snöskoteråkning och fotografering skulle ta upp all vaken tid och vi 
var lite sådär lagom jetlaggade. Rutinerade som vi är insåg vi ganska snart att vi måste besöka den 
lokala puben för att dra några öl, insupa atmosfären och förhoppningsvis senarelägga vårt sovande 
några timmar för att slippa vakna klockan fyra på morgonen.
En öl blev två och snart hade vi glömt bort det där med sovningen och plötsligt var det stängnings-
dags och vi fi ck lov att gå hem. Byvägen låg öde och ölen gjorde sig påmind på så sätt att alla var 
ordentligt pinknödiga, varav vi på norrländskt manér ställde oss på en rad, och helt enkelt pinkade 
i närmsta snödriva. I samma sekund som den första droppen som en gång varit öl nuddade snön, 
svängde det upp en brun Ford Bronco med stora sheriffmärken på dörrarna och tvärnitade bakom 
oss. Förarrutan åkte ner, och en totalt vansinnig sheriff, högröd i ansiktet fullkomligt vrålade.

—What the fuck do you think you´re doing?, ylade han.
—We are peeing, svarade jag med en ölig och uppsluppen ton.
—In my town?, skrek den om möjligt ännu argare ordningsmannen.
—Yes, svarade jag då jag inte hade speciellt mycket att tillägga.
—Where the fuck are you guys from? Frågade den arga mannen samtidigt som han sparkade upp 
dörren till polisjeepen, och klev ur snabbare än vad som kändes riktigt tryggt.
—From Sweden!, kvittrade jag, fortfarande lite glad av ölen.
Sheriffen stannade upp, snörpte på munnen, vände sig om och gick in i Broncon, smällde igen dör-
ren, blängde på oss, och... åkte iväg.
Kvar stod vi. Jag fortfarande pinkandes, Micke blundandes, Affe grimaserande och tittade på mig 
med panik. Jag sänkte blicken och fi ck då se anledningen till detta ansiktsuttryck. Affe hade näm-
ligen i samma sekund som sheriffen hoppade ur bilen, snoppens topp fast i ett stenhårt nypande 
grepp mellan tummen och pekfi ngret varav en sprängfylld ballong hade bildats.
Kontentan av detta? Att nypa av när man pinkar, i respekt för någon, då är man oskuldsfull och 
försynt, ja helt enkelt norrländsk.
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Lodjuret (Lynx Lynx på latin) är ett 
otämjt kattdjur och kung i sitt revir. Europas 
största kattdjur fruktar inga utmanare och 
skyddar oslagbart sitt vidsträckta territorium.
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Alvesta  Cajs huvagnar    0472-10985
Arvidsjaur  NTC Data & Fritid AB   0960-17990
Boden    Sävast maskin    0921-73261
Bollnäs   Tuppz Bil AB    0278-6134
Bromma  Roslags släpet   08-982260    
Bräcke   Bräcke sport och motor  0693-10117
Bålsta   Mälar Släp    0171-50007
Delsbo   Åkes motor   0653-10605
Edsbyn          Per Hansson                        0271-34069
Enköping   Nybergsmotor    0171-31355
Falun    CJ husvagnservice   023-32996
Frövi    Hans Eriksson AB   0581-31095
Funäsdalen   Motor och fritid   0684-29450
Föllinge  Fredrik Holmberg AB   0645-10020
Hallstavik   Hallstaviks bilderdelar   0175-22460
Heby   Autokonsult AB   0224-31400
Hemavan  Joeströms bil och mek  0954-34031
Järpen   Edhs skoterservice   0647-40080
Kalix    Kalix maskiner   0923-12290
Kopparberg  Solab AB motor och fritid  0580-71620
Laisvall  Br. Sundström    0961-20044
Lindvallen  Statoil     0280-26065
Luleå    Kalix maskiner    0920-88466

 Mora    Abris Sjö och snöservice   0250-593500         
     Nordmaling    Sandströms Sport & Motor         0930-10533
     Pajala    Andor maskin     0978-10115
     Piteå    Granbergs Alt i Allo    0911-66911
     Robertsfors   Robertsfors skog och fritid AB 0934-10950
     Rättvik    AB däckcenter HB     0248-13000
     Skärplinge   Enbo motor     0294-22151
     Sollefteå   Statoilmacken Sollefteå  0620-12433
     Stockholm   Grödinge Bil & Motor   070-7496779
     Stockholm   Proffs och fritidsmaskiner   08-59118822
     Strängnäs   Specialbilar AB    0152-13424
     Sundsvall   Terrängmaskiner    060-122005
     Sunne    Maskinkonsult Frykestam   0565-91175
     Säter   Säter cykel och motor    0225-52580
     Tavelsjö   Stenlunds Lantbruksmaskiner  090-63270
     Ullånger   Däck och maskin    0613-10086
     Umeå    Bergs kapell     090-141034
     Uppsala   Läby Maskinservice    018-460815
     Valbo    Rolands motor    026-32000
     Vännäsby   Johansson maskin AB   0935-39930
     Örebro   Marieberg fordonsförmedling  019-225825
     Östersund   Yamaha center    063-510147
     Östhammar   Hyrcenter     0173-10079
     Ö-vik    Stisso Försäljning AB    0660-16800       

SKOTERSLÄPET no.1!
Tiki treiler är ett av sveriges mest ökande enskilda släpvagnsmärken. 
Nu rullar det över 16 000 vagnar i Sverige.
Här är den i kombination, med den svensktillverkade 
Jaxal Kåpan, med 3 års garanti. 
Välj bland 28 olika modeller av fl ak och båtvagnar.
Vi bygger även efter dina önskemål.
Kontakta någon av våra duktiga handlare och hitta
din vagn för just ditt ändamål.

  JUST NU! 
 KAMPANJPRISER HOS HANDLARNA!

 NYHET! 
Nu! Tippskruvsats till 
alla våra modeller

Generalagent: Oliv Invest AB, Norrlandsagent: Leiwe trading AB g

www.tikitreiler.sewww.tikitreiler.seewwww.tikitreiler.sewww.tikitreiler.swww.tikitreiler.sewww.tikitreiler.se

SS ÄÄÄ

380  Remside

C-300/standardutr.  med lemförhöjningssats

B-365 Proffs 1000 kg

C-265/Standard

Längd inv. 336 cm
Bredd inv. 136 cm
Last höjd inv. 134 cm

Kampanjpriset gäller t.o.m Januari -07 

 KAMPANJPRIS 38 500 kr
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ALLWEATHER

Din Arcticleverantör i Jämtland!Jämtl

1666:-/mån
F8 din för

Arctic Cat F8 -07 
Pris 125.900:-
Månadskostnad 1666:-
Betalningsplan 72 mån
Ränta 5.95%















Treriksröset –Borlänge









Tel 0640-45117, 070-377 51 15
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1000 km skoterledTLS TLS 
kamdubb!!

Styrstål       
4” till 10” 
coromant! 

Rostfria 
coromantdubb
inkl. backers! 

M.O.D.S 
kompositskidor! 

070-5269617       info@paceraiser.se



Handla på www.area51.nu







www.reveljracing.se

Hedeviken
0684-12059, 12275

0240-231 00





Äventyret fortsätter















Proffs på postorder! 090-1234 00

Nyhet!
Skoterdemontering

Verktyg och maskiner  
www.toolstrading.se
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 Tel: 0687-303 75  Fax: 0687-305 50

Service, Tillbehör & Reservdelar

Thule trailers släpvagnar, 
Snöslungor



Kvarnsvedsvägen  784 65 Borlänge Tel 0243-23 70 80 Fax 0243-23 27 

Ett parti fjolårsmodeller
   till
p

 sommarpriser
mån-fre 9-18

  lör 10-13

jMc-ATV-jetski-cross

BENGTS
CYKEL&MOTOR AB

www.bengtscykelomotor.se

DU BESTÄMMER!
Nyhet!!!

Egen 

design!

Designa själv på www.Jernbergs.se

Tel.0280-10101 Hantverkargatan 38 G Malung

Måttbeställningar, standardstorlekar, specialutföranden.

www.skoterskrot.se
Öppettider Mån-Fre 8-17 Lunchstängt 12-13

Massor av begagnade skoterdelar.
Även nya pirat.

När det gäller reservdelar och tillbehör
till snöskoter, ATV, cross och moped.

RINAB

Då kontaktar du naturligtvis oss.
Dessutom:
- Sveriges snabbaste leveranser.
- Vi finns mitt i Sverige
snabbt både norrut och söderut.
- Nästan alla delar på lager
- Ingen extra avgift för
att expediera din
order samma dag.
Nu helt ny nätbutik!

Verkmästargatan 10, 841 32 Ånge
Tel. 0690-12699  Fax 0690-12633

www.rinab.nu   order@rinab.nu

Reservdelar i Norr AB

337 sidor
skoterdelar45:-

www.area51.nu
Kanonpriser på skoterkläder!



Piratdelar och variatorer i mängder, 
mer än 90 olika typer av mattor på lager

Allt till rätt prisTel: 0954-106 66

08-754 99 00

www.cykelomotor.se

Cykel & MotorSäterTel:0225-525 80 Fax:0225-525 05

SERVICE, RESERVDELAR, TILLBEHÖR, ATV, 4WD,  DIN X BENSIN, MOBIL OLJOR, KLÄDER,  HJÄLMAR,  HELFABR KAT



Kalix 0923-122 90 Luleå 0920-884 66

www.kalixmaskiner.se

Cyl inderborrning, 
utbytescyl indrar  nikasi l , 

n ikasi lbehandl ing, 
vevaxelreparat ioner, 

reservdelar  t i l l  a l la  märken.

www.staffansmotor.se

070-2939777, 0951-71022

www.tt-trading.se

TT Trading AB
Tel: 0980-60900

070-6291642, 070-2450589

ORRKVISTO T
MOTORM R

STORUMAN
Tel 0951-775 00

www.orrkvistmotor.se

Vi har masssor med nya & beg. delar 
till alla märken, cylinderborrning

samt vevaxelreparationer

Missa inte!, Missa inte!, Missa inte!Ny webshop

Ny
webshop

Öppet tider
Mån - Fre 10,00-17,30
Lunch 11,30-12,30

Tel: 0920- 341 42
Fax: 0920- 341 61
Mobil: 070-573 44 40

www.lindblomsmaarina.seaaaaaaaaaa
Begagnade skotrar

fraktfritt över hela Sverige (Gäller skotrar över 30,000:-)
0911-187 00

Lynx specialisten 
i Norrland

STÖTDÄMPARSERVICE!
Öhlins-FOX-Arvin-ACT-KYB-WP

Snow Mec
Smaragdvägen 22
961 46 Boden
snowmec@egonet.seTEL-070-2406159

www.streetnstrip.se



K

Försäljning
Service Reservdelar

Tillbehör

www.gemm.se

Tel: 0581 310 95 Fax: 0581 317 62

Nikasil

Har du en sliten eller skadad Nikasil-
cylinder? Vi reparerar och lägger in ny
Nikasil i din cylinder. Det enda riktiga
y p gg yy p gg

reparationsalternativet för denna typ av
y gy

cylindrar. För mer info, ring eller skriv.
p ypp yp

Vi har snart 30 års erfarenhet!

RACING Björn Andersson KB

Vidholmsbackarna 54, 165 72 Hässelby
Tel: 08-381074 

KONSULT

info@racingkonsult.com

www.racingkonsult.com

Hela Yamahas produktsortiment

www.abris.se

Kolla in vårt begagnatlager på:

koter-Anders
Trygghet-Kvalitet-Rätt pris

Nytt-Begagnat
Reparation-service

Reservdelar-Tillbehör
uthyres Fjällhus med skotrar

Finansiering
www.skoteranders.com 016-730 32

llKvallitetl

Blixtens Racing
036-13 40 96, 070-740 96 10

Nikasil
Ny nikasil 1750:-, 
reparation, bigbore,

Nikasil även på gjutjärnsfoder

Snabb leverans! 
(7 dagar med flyg)

Absolut bästa resultat!

www.blixtensracing.com

Järnvägsgatan 3 Sveg • 0680-718330

Matrosvägen 15, Umeå  
Tel:090-192037

-Vevaxelrenovering
-Cylinderborrning

-Riktning
-Svetsning

-mm

www.smtumea.se

Öppettider: Vardagar 10.00-17.00 Lunch 12.00-13.00 
Lördagar: 10.00-13.00

Reparationer & Service. Alla märken. 
Ring oss först, det lönar sig!!

Crosshuvar

Alla huvar från: 2500:-
Tel: 070-207 79 96 Tomas

www.rpglasfi ber.se

www.hedmansmotor.com

Egen tillverkning av ATV tillbehör 

HONDA

SKOTER
ATV 
MC

Tokstort
lager med

beg skotrar







Namn:

Adress: 

Porto Betalt

SVERIGE

Stäng munnen och inse att det här numret av SnowRider är slut nu, du får helt enkelt börja om igen och läsa 
denna tidning från början,  nästa nummer kommer ju inte förrän om en månad.
Orkar du inte vänta så länge kan du alltid prenumerera, eftersom du då får tidningen lite tidigare än om du 
skulle traska ner på macken. Ha också i åtanke att det är farligt att promenera då du inte bara utsätter dig 
för yttre faror så som att bli rånad, halka, bli förkyld eller förköpa dig på godis när du ändå är i affären. Äter 
du för mycket godis, får du inte bara hål i tänderna, du riskerar också att bygga på dig några extrakilon som i 
slutändan kan leda till rejäl övervikt. Överviktiga riskerar inte bara att få hjärtinfarkt, högt blodtryck och dåliga 
knän, de har också svårare att få brudar. Så om du inte vill bli en snorig överviktig tandlös haltande oskuld som 
blir rånad stup i kvarten, prenumerera, NU. För din egen skull.

Hoodisar för tuffi ngar...



P.Original sponsrade Mattias Lönn
förknippas med ett gnagardjur, vilket?

1. Bäver
X. Råtta

2. Hamster

Vilket djur förknippas P. Original med?
1. Järv

X. Isbjörn
2. Varg

Tävla med SnowRider och

Vinn skor för hela familjen! 

1:a pris 3 par skor
2:a pris 1 par skor

stl 29-50

Värde ca 2500 Kr

Gå in på www.snowrider.se 
och svara på dessa frågor innan 20 feb:

Vinnaren utses genom lottning. 
Vinnaren presenteras i Snowrider nr 6 06/07 och kontaktas av oss. 

Vinnare betalar ev. vinstskatt.



POSTTIDNING B
SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora


