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Länge leve skoterhandlaren
Just nu snöar det! Att sinnesstämningen kan ändra skepnad i precis samma sekund som den första 
snöflingan landar på backen. En hel bransch håller andan och vi märker direkt hur allt brakar lös 
när snön faller. Jag kan nästan på timmen när, tala om när det börjar snöa i Norrland genom att 
kolla besökarantalet på vår hemsida. Snöar det, skjuter besökarantalet i höjden. Regnar det sjunker 
besöksfrekvensen.
Just detta måste göra att skoterhandlaren till en blandning av väderexpert och siare då de vänder 
sig till en kundgrupp som totalt struntar i det rådande ekonomiska läget, men däremot bryr sig väl-
digt mycket om hur mycket snö som ramlat ner från himlen de senaste dagarna. Hur ska man ett 
halvår i förväg kunna veta om det kommer snö? På vårkanten ska handlaren helst redan beställt 
kläder och maskiner inför den kommande vintern för att vara riktigt säker på att han får det han 
beställer. Beställer han för lite hjälmar, skor, snöskotrar och kläder, kan det vara slut i importörer-
nas lager lagom till vintern. Tar handlaren i för mycket så hänger årets vinst kvar på galgarna när 
våren kommer. Att sälja snöskotrar är en svår balansgång då det finns många handlare fördelat på 
en förhållandevis liten kundgrupp. Detta faktum gör att handlarna prutar med sig själv och för lite av 
vinsten hamnar i handlarens ficka.
Inget fordon är lika beroende av underlaget som just skotern och vi får väl tro att det är just detta 
faktum som styr snöskoterhandlarens vardag. Vissa år har vi massor av snö i hela landet, vissa år 
regerar de gröna gräsmattorna.
Detta till trots säljs det ungefär lika mycket snöskotrar varje år oavsett hur vindarna blåser ute i 
världen. Hur kan det säljas rekordmånga skotrar i norra Sverige samma vinter som världen är i kris 
och till och med amerikanarna svälter ihjäl och knappt har råd att bo? Jag kan inte hitta någon an-
nan anledning att snöskotern betyder allt för mycket hos oss i detta land för att vi ska välja bort det-
ta fordon.
Jag vill med detta hylla skoterhandlaren som vant och anpassat sig till detta kärva klimat och 
ser till att vi har någonting att åka på oavsett om vi bor i Lappträsk eller Umeå.

Äntligen är det vinter och äntligen får jag ha på mig min Arctic-Cat 
depårock! För dig som inte vet vad en depårock är kan 
jag meddela att det är en sån där rock som alla 
skotercrossförare har på sig mellan heaten. 
Jag vill verkligen ha på mig den vinter-
tid, oavsett om det är galamid-
dag, jag eldar i pannan eller om 
jag lämnar ungarna på dagis. När 
jag lämnar ungarna blir jag be-
handlad som en rockstjärna av 
de andra barnen som har vett att 
uppskatta en stor döskalle och 
Arctics fräna logga på bröstet. 
När jag ska handla med fru Fris-
tröm, försvinner rockstjärnesta-
tusen lite och jag får ultimatumet 
att antingen sitta kvar i bilen eller 
ta av mig rocken. Naturligtvis tar 
jag av mig rocken då hon är rela-
tivt bestämd av sig. Jag vill inte 
påstå att hon är rabiat när det 
gäller rocken, men det är hon. 
Droppen var när ett barn sa till 
sin mamma inne på ICA Maxi, 
“titta mamma, en blottare”. För-
bannade unge...
Man behöver inte vara blot-
tare för att uppskatta en riktig 
depårock, även om det skulle 
kunna vara ett bra alternativ för 
vinteraktiva blottande män som 
vill visa upp sig, samtidigt som 
de inte vill riskera att få blås-
katarr. Jag vill med detta tala 
om för dig att det ultimata vin-
terplagget alla kategorier heter 
depårock. Se till att köpa en på 
studs och upplev vintern på ett 
behagligt och varmt sätt. Har du 
väl börja använda den så kom-
mer du aldrig någonsin återvän-
da till den vanliga jackan.

Chefredaktör Björn Otto Friström

34-09/10
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Alla är övertygade att ett visst mär-
ke är det bästa. Har du en Polaris 
och jag har en Ski-Doo, kommer 

vi alltid att vara ovänner. Skulle jag som 
av en händelse ha samma märke som 
du, lånar du mig hela din förmögenhet 
och eventuellt din fru, om jag lovar att 
inte lämna tillbaka henne. Med respekt 
för dina känslor och ditt professionella 
tyckande, har vi bevis för vad vi anser 
vara den bästa ledskotern. Snowrider 
har under elva år skapat en institution 
inom skoterbranschen och vi vet att 
många har baserat sina skoterköp på 
något av våra tester. Med en enkelhet 
som alla förstår, skrapar vi ihop årets 
modeller, några mer eller mindre coola 
förare, ett tidtagarur och märker ut tre 
olika sträckor. Sträckorna ska vara av 

typen snabb, medium och långsam. 
Vi vänder och vrider på startordningen 
för att det ska bli rättvist, och vi låter 
klockan bestämma vilken maskin som är 
bäst. Det sägs att man kan lära sig av 
historien och det ska vi göra genom att 
nostalgiskt se tillbaka på de elva tester 
vi gjort.

1999
Bra med snö och fyra mindre snygga 
killar ställde upp med sju olika skotrar. 
Allt från muskelmissen Thundercat som 
skulle visa sig vara en miss på fl era sätt. 
Hästarna i Katten eller kusen i missen 
var svårhanterlig och motorstyrkan gjor-
de hela maskinen ohanterlig. Förarna var 
ense om att på sjöis skulle inte någon 
skoter kunna matcha katten. Vinnare 

under detta år visade sig vara Yamaha 
Vmax SX600. Yamahan fl yger bokstav-
ligen ifrån sina konkurrenter utom i ac-
celeration. Men acceleration handlar 
om variatorbestyckning, så det fästes 
mindre vikt vid det. SX600 piskar skiten 
ur ZR700, Rave670 och Polaris XC600. 
Lite tafatt försöker förarna hitta något 
negativt för att dölja sina haksläpp.

2000
Nytt årtusende och testförarna såg ut att 
ha klarat milleniumskiftet förhållandevis 
ganska bra. Alla tillverkare utom Ski-
Doo ställer sina maskiner till förfogande 
och det är hela sex stycken potenta män 
som ska hårdtesta alla snöskotrar. Ski-
Doo modellerna lyckas man till slut låna 
från Motorcenter i Östersund. Alla beger 

sig till testområdet i Lofsdalen, närmare 
bestämt till familjen Näslunds marker. 
Första testet görs på den långsamma 
sträckan och Turesson drar iväg med 
sin favoritmaskin ZR 600. Alla testförare 
är eniga om att ZR:en är svårbemäs-
trad men det känns ändå som att det 
går riktigt fort. Men fartkänsla behöver 
inte vara samma som uppmätt fart. ZR 
hamnar näst sist med endast sin lillebror 
ZL500 bakom sig. Redan i förra årets 
test hade man stora förhoppningar för 
Polaris XC och när fyra av sex förare satt 
sina bästa tider med denna maskin, vann 
den med minsta marginal  över Yamaha 
SX700R. Testförarna konstaterar och 
sammanfattar, att Polaris var bäst i år 
men Lynx har tillverkat en grym maskin i 
Enduro 600 och man spår att guldet får 

Av: Togga Av: Togga 
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Visst blir man nostalgisk 
när man ser en klassisk 
sittmaskin som Polaris 

XC 600?.

 En del har en ständig notarie. Vi har 
Frös, som knappt kan räkna. Han 

förvånar oss varje år och hur han lyckas 
med sin uppgift  är skrivet i snön, med 

gul färg.
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Arctic Cat F7. Gigant och 
okrönt kung under fyra tester. 
2003-2006. 

åka färja till Finland nästa år. Om någon 
av förarna är släkt med Saida eller om 
de besitter genuin skoterkunskap tvistar 
de lärda om. Men deras profetia kommer 
att gå i uppfyllelse och det gör det hela 
riktigt spooky.

2001
I och kring Vika, Mora testades detta år 
tio skotrar som gjorde upp om årets ti-
tel som bästa ledskoter. Arctic Cat fi ck 
inga fi na vitsord och många långt-bak 
placeringar var också ett faktum. Vin-
nare i testet blev utan någon sträckseger 
Lynx Rave 800 SP och var under dagen 
Polarisfantasten Reine Wiiks absoluta 
favorit. I nästan alla tester vi gjort är de 
motorstarka maskinerna snabbast på 
fartsträckan och detta år var inget un-
dantag. Men samtidigt brukar de lättare 
maskinerna komma ikapp, på de 
lite långsammare sträckorna. 
Polaris Edge 600 var ett typiskt 
exempel och hedrades med en 
fi n silverpeng. Detta år genomsy-
rades av snacket runt fjädringsväg 
och tendenser till svampighet. Man 
ska då komma ihåg att under den 
här tiden såldes skotrarna med en 
setup som var anpassad för USA’s 
pistmaskinsleder. Idag kommer ma-
skinerna med mycket bättre fjädring 
överlag och dessutom med en speciell 
Skandinavisk setup. 

2002
Alla i branschen vet eller känner på sig 
att redan nästa år kommer det att hända 
något stort. Kommer det en fyrtaktare? 
Vad hittar Arctic på? Det går rykten om 
någon revolution från Ski-doo och så 
vidare. Diskussionerna är så vilda att vi 
nästan glömmer av att testa 2002 års 
skotrar. När alla kommit till sans och 
genomfört alla testkörningar visar det 
sig att Polaris XC800 står som vinnare. 
Man pekar på att XC800’n äntligen fått 
riktiga dämpare och gör Polaris genom-
tänkta konstruktion mer rättvis. Man 
konstaterar också att Arctic-maskinerna 
visserligen är snabba men det krävs en 
riktig man för att prestera bra tider. Nu 
fanns det ingen riktig man att uppbringa 
inom testområdet och det gav Arctic en 
blygsam femteplats.  

2003
Året då eldkatterna ska inleda sin era i 
Bästa ledskoter. 2003 är också året då 
Ski-Doo introducerar sin ståmaskin REV 
och konceptet verkar vara lite underligt 
och ovant för alla förarna. Är det en revo-
lution inom branschen och är det någon 
som överhuvudtaget kommer att anam-

Lynx Rave 800 SP im-
ponerade stort utan 
sträckseger 2001.
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2002 års vinnare. Polaris XC 800 SP konstateras att vara bra på allt.

ma den nya körställningen. Det går dis-
kussioner om man testat den nya Reven 
eller inte, och så här i efterhand hade 
nog lite extra träning med REV påverkat 
resultatet markant. Mycket nytt prova-
des detta år och varje tillverkare erbjöds 
möjligheten att ha en tekniker med. Alla 
tillverkarna utom Yamaha anammade 
idén. ViaSat gästade med kamera och 
mikrofon för att visa vårt test för en bre-
dare massa och reportaget som gjordes 
visades i motorprogrammet MC-Spe-
geln. Arctic Cat F7 blev årets vinnare 
med omnämningen som den elakaste 
maskinen av alla. 

2004
Att lyckas i bästa ledskoter bygger på att 
tillverkaren gör en maskin som är kom-
plett redan från fabrik. Polaris lägger sig 
för första gången på en klar sista plats. 
Inte för att det är en dålig maskin utan 
för att Walker Evans-dämparna spökar 
och gör att maskinen inte fungerar lika 

Allt är jätte-super-duper-hemligt. Taget 
från en konversation med sekretariatet. 
-Hur gick det? Var jag snabbast? Hur 
fort körde de andra?
-Nja,  det gick sådär. Men du får veta 
när tidningen kommer ut i butik.

Polaris IQ700 hade fritt fram 2007 när F7 togs ur produktion. 

bra, som de andra i testet. Testförarna 
uppmanar alla som äger en Pro X2 att 
genast kontakta sin lokala stötdämpar-
guru. Bland testpersonalen börjar man 
likt prästerna att diskutera före och ef-
ter REV. Kanske vi detta år kommit till i 
skoter-tid-räkningen till år 1, efter REV. 
Förhoppningarna var stora detta år, att 
MXZ REV skulle placera sig långt upp i 
listorna. Alla är eniga om att Ski-Doo är 
något bra på spåren men sträcktiderna 
visar något helt annat. Årets maskin blir 
åter igen F7:an, fast med minsta möjliga 
marginal. 77 hundradelar skiljer F7:an 
från Lynx Rave 800 och visar på att Lynx 
konservativa bygge, fortfarande är kon-
kurrenskraftig bland nytänkarna. 

2005
Det var dags för Polaris XC 600 att gå 
ur tiden. Björn har alltid haft Polaris XC 
som sin favoritmaskin och kan för sista 
gången påvisa dess storhet. På den 
långsamma sträckan är Björn på samma 

Polaris hela två och en halv sekund före 
crossföraren Patrik Abrahamsson. Kon-
stigt egentligen när Björn är över en å 
nittisex och skulle följaktligen inte trivas 
på en sittmaskin. Redan på väg till tes-
terna är alla inblandade förhoppningsful-
la att F7:an i år ska få däng och förpas-
sas utanför pallplats. Man tror på REV-
chassit nu när man hunnit köra in sig på 
det nya ståkonceptet. När räknedosorna 
gått för högtryck och konstaterat att 
F7:an gjort det igen går det ett stilla sus 
genom personalen. Tråkigt tycker man, 
men kryper till korset och konstaterar att 
Arctic Cat F7 är en gruvligt bra maskin 
med låg vikt, bra effekt, fruktansvärt ef-
fektivt chassi och den sätter helt klart en 
standard bland ledmaskinerna.

2006
Första året då vi hade med en Yamaha 
RX-1 ER SP och alla är eniga att det är 
en underbar maskin. Motornördar som 
vi alla är, myser vi lite extra när vi sitter på 

RX-1 och känner det där fyrtakts mullret 
under oss. Under BLS tar vi ingen dock 
ingen hänsyn till personligt tyckande el-
ler annan favorisering. I Bästa Ledskoter 
förlitar vi oss enbart på klockan och det 
visar att RX-1:an blir totalt frånkörd av 
de ettriga två-taktarna. F7:an vinner klart 
igen men Lynx Rave 800 finns med där 
uppe. Polaris Fusion som under 2005 
var en besvikelse kommer detta år med 
uppdateringar och kan hävda sig till-
räckligt bra, för att till slut knipa en tredje 
plats. 

2007
Länge leve kungen. I detta sammanhang 
är kungen en Arctic Cat F7. Efter fyra 
år som vinnare i BLS så har den tagits 
ur produktion. Som efterträdare har 
F6, F8, F1000 gjort entré och det ska 
bli spännande att se hur de kommer att 
hävda sig mot de andra. Säkerheten 
har alltid stor prioritet och det har aldrig 
varit några incidenter förutom förarnas 
halvklantiga men ofarliga avkörningar. 
Denna testkörning kunde gått illa då 
en mindre vacker tysk dök upp på den 
snabba sträckan. Vi funderade på om 
det var dolda kameran, när det visade 
sig att han tältat i anslutning till testområ-
det. Att han skulle vara just där, vid den 
tidpunkten och tältandes i 19 grader mi-
nus var en högoddsare av rang. Tapio-
byggda Lynx RE 600 vinner långsamma 
sträckan och medelsträckan, men får 
superpisk på den snabba sträckan. 
Totalvinnaren Polaris IQ 700 kan med 
snabbaste tid på snabbsträckan och två 
andraplaceringar stolt överta kungakro-
nan tillfälligt från Arctic Cat. Hur gick 
det då för Arctic? Deras F1000 gjorde 
bra ifrån sig på den snabba sträckan, 
endast slagen av IQ 700 och RX-1 och 
den överraskande tredjeplatsen på den 
långsamma sträckan gav Arctic Cat en 
hedrande bronspeng.

2008
Ski-Doo har aldrig vunnit BLS och i år 
kändes det som att det var dags. Ski-
Doo MXZ 800 fick ensam represen-
tera de gula färgerna, när den inbokade 
600:an lindades runt ett träd dagarna 
innan. Förra årets totala besvikelse, Arc-
tic Cat F8, var tillbaka och överraskade 
på många sätt. Vid invägningen visar 
F8:an på 60 kilos övervikt gentemot de 
andra och fettbomben ska väl inte kunna 
utmana mer än på den snabba sträckan. 
Andra och största överraskningen ba-
sunerades ut när tidtagaruret gav F8:an 
andra och tredje plats, på de mindre 
snabba sträckorna. I årets BLS kunde vi 
gjort det enkelt för oss. Vi kunde skippat 
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Arctic Cat F7. Gigant och 
okrönt kung under fyra tester. 
2003-2006. 

åka färja till Finland nästa år. Om någon 
av förarna är släkt med Saida eller om 
de besitter genuin skoterkunskap tvistar 
de lärda om. Men deras profetia kommer 
att gå i uppfyllelse och det gör det hela 
riktigt spooky.

2001
I och kring Vika, Mora testades detta år 
tio skotrar som gjorde upp om årets ti-
tel som bästa ledskoter. Arctic Cat fi ck 
inga fi na vitsord och många långt-bak 
placeringar var också ett faktum. Vin-
nare i testet blev utan någon sträckseger 
Lynx Rave 800 SP och var under dagen 
Polarisfantasten Reine Wiiks absoluta 
favorit. I nästan alla tester vi gjort är de 
motorstarka maskinerna snabbast på 
fartsträckan och detta år var inget un-
dantag. Men samtidigt brukar de lättare 
maskinerna komma ikapp, på de 
lite långsammare sträckorna. 
Polaris Edge 600 var ett typiskt 
exempel och hedrades med en 
fi n silverpeng. Detta år genomsy-
rades av snacket runt fjädringsväg 
och tendenser till svampighet. Man 
ska då komma ihåg att under den 
här tiden såldes skotrarna med en 
setup som var anpassad för USA’s 
pistmaskinsleder. Idag kommer ma-
skinerna med mycket bättre fjädring 
överlag och dessutom med en speciell 
Skandinavisk setup. 

2002
Alla i branschen vet eller känner på sig 
att redan nästa år kommer det att hända 
något stort. Kommer det en fyrtaktare? 
Vad hittar Arctic på? Det går rykten om 
någon revolution från Ski-doo och så 
vidare. Diskussionerna är så vilda att vi 
nästan glömmer av att testa 2002 års 
skotrar. När alla kommit till sans och 
genomfört alla testkörningar visar det 
sig att Polaris XC800 står som vinnare. 
Man pekar på att XC800’n äntligen fått 
riktiga dämpare och gör Polaris genom-
tänkta konstruktion mer rättvis. Man 
konstaterar också att Arctic-maskinerna 
visserligen är snabba men det krävs en 
riktig man för att prestera bra tider. Nu 
fanns det ingen riktig man att uppbringa 
inom testområdet och det gav Arctic en 
blygsam femteplats.  

2003
Året då eldkatterna ska inleda sin era i 
Bästa ledskoter. 2003 är också året då 
Ski-Doo introducerar sin ståmaskin REV 
och konceptet verkar vara lite underligt 
och ovant för alla förarna. Är det en revo-
lution inom branschen och är det någon 
som överhuvudtaget kommer att anam-

Lynx Rave 800 SP im-
ponerade stort utan 
sträckseger 2001.
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2002 års vinnare. Polaris XC 800 SP konstateras att vara bra på allt.

ma den nya körställningen. Det går dis-
kussioner om man testat den nya Reven 
eller inte, och så här i efterhand hade 
nog lite extra träning med REV påverkat 
resultatet markant. Mycket nytt prova-
des detta år och varje tillverkare erbjöds 
möjligheten att ha en tekniker med. Alla 
tillverkarna utom Yamaha anammade 
idén. ViaSat gästade med kamera och 
mikrofon för att visa vårt test för en bre-
dare massa och reportaget som gjordes 
visades i motorprogrammet MC-Spe-
geln. Arctic Cat F7 blev årets vinnare 
med omnämningen som den elakaste 
maskinen av alla. 

2004
Att lyckas i bästa ledskoter bygger på att 
tillverkaren gör en maskin som är kom-
plett redan från fabrik. Polaris lägger sig 
för första gången på en klar sista plats. 
Inte för att det är en dålig maskin utan 
för att Walker Evans-dämparna spökar 
och gör att maskinen inte fungerar lika 

Allt är jätte-super-duper-hemligt. Taget 
från en konversation med sekretariatet. 
-Hur gick det? Var jag snabbast? Hur 
fort körde de andra?
-Nja,  det gick sådär. Men du får veta 
när tidningen kommer ut i butik.

Polaris IQ700 hade fritt fram 2007 när F7 togs ur produktion. 

bra, som de andra i testet. Testförarna 
uppmanar alla som äger en Pro X2 att 
genast kontakta sin lokala stötdämpar-
guru. Bland testpersonalen börjar man 
likt prästerna att diskutera före och ef-
ter REV. Kanske vi detta år kommit till i 
skoter-tid-räkningen till år 1, efter REV. 
Förhoppningarna var stora detta år, att 
MXZ REV skulle placera sig långt upp i 
listorna. Alla är eniga om att Ski-Doo är 
något bra på spåren men sträcktiderna 
visar något helt annat. Årets maskin blir 
åter igen F7:an, fast med minsta möjliga 
marginal. 77 hundradelar skiljer F7:an 
från Lynx Rave 800 och visar på att Lynx 
konservativa bygge, fortfarande är kon-
kurrenskraftig bland nytänkarna. 

2005
Det var dags för Polaris XC 600 att gå 
ur tiden. Björn har alltid haft Polaris XC 
som sin favoritmaskin och kan för sista 
gången påvisa dess storhet. På den 
långsamma sträckan är Björn på samma 

Polaris hela två och en halv sekund före 
crossföraren Patrik Abrahamsson. Kon-
stigt egentligen när Björn är över en å 
nittisex och skulle följaktligen inte trivas 
på en sittmaskin. Redan på väg till tes-
terna är alla inblandade förhoppningsful-
la att F7:an i år ska få däng och förpas-
sas utanför pallplats. Man tror på REV-
chassit nu när man hunnit köra in sig på 
det nya ståkonceptet. När räknedosorna 
gått för högtryck och konstaterat att 
F7:an gjort det igen går det ett stilla sus 
genom personalen. Tråkigt tycker man, 
men kryper till korset och konstaterar att 
Arctic Cat F7 är en gruvligt bra maskin 
med låg vikt, bra effekt, fruktansvärt ef-
fektivt chassi och den sätter helt klart en 
standard bland ledmaskinerna.

2006
Första året då vi hade med en Yamaha 
RX-1 ER SP och alla är eniga att det är 
en underbar maskin. Motornördar som 
vi alla är, myser vi lite extra när vi sitter på 

RX-1 och känner det där fyrtakts mullret 
under oss. Under BLS tar vi ingen dock 
ingen hänsyn till personligt tyckande el-
ler annan favorisering. I Bästa Ledskoter 
förlitar vi oss enbart på klockan och det 
visar att RX-1:an blir totalt frånkörd av 
de ettriga två-taktarna. F7:an vinner klart 
igen men Lynx Rave 800 finns med där 
uppe. Polaris Fusion som under 2005 
var en besvikelse kommer detta år med 
uppdateringar och kan hävda sig till-
räckligt bra, för att till slut knipa en tredje 
plats. 

2007
Länge leve kungen. I detta sammanhang 
är kungen en Arctic Cat F7. Efter fyra 
år som vinnare i BLS så har den tagits 
ur produktion. Som efterträdare har 
F6, F8, F1000 gjort entré och det ska 
bli spännande att se hur de kommer att 
hävda sig mot de andra. Säkerheten 
har alltid stor prioritet och det har aldrig 
varit några incidenter förutom förarnas 
halvklantiga men ofarliga avkörningar. 
Denna testkörning kunde gått illa då 
en mindre vacker tysk dök upp på den 
snabba sträckan. Vi funderade på om 
det var dolda kameran, när det visade 
sig att han tältat i anslutning till testområ-
det. Att han skulle vara just där, vid den 
tidpunkten och tältandes i 19 grader mi-
nus var en högoddsare av rang. Tapio-
byggda Lynx RE 600 vinner långsamma 
sträckan och medelsträckan, men får 
superpisk på den snabba sträckan. 
Totalvinnaren Polaris IQ 700 kan med 
snabbaste tid på snabbsträckan och två 
andraplaceringar stolt överta kungakro-
nan tillfälligt från Arctic Cat. Hur gick 
det då för Arctic? Deras F1000 gjorde 
bra ifrån sig på den snabba sträckan, 
endast slagen av IQ 700 och RX-1 och 
den överraskande tredjeplatsen på den 
långsamma sträckan gav Arctic Cat en 
hedrande bronspeng.

2008
Ski-Doo har aldrig vunnit BLS och i år 
kändes det som att det var dags. Ski-
Doo MXZ 800 fick ensam represen-
tera de gula färgerna, när den inbokade 
600:an lindades runt ett träd dagarna 
innan. Förra årets totala besvikelse, Arc-
tic Cat F8, var tillbaka och överraskade 
på många sätt. Vid invägningen visar 
F8:an på 60 kilos övervikt gentemot de 
andra och fettbomben ska väl inte kunna 
utmana mer än på den snabba sträckan. 
Andra och största överraskningen ba-
sunerades ut när tidtagaruret gav F8:an 
andra och tredje plats, på de mindre 
snabba sträckorna. I årets BLS kunde vi 
gjort det enkelt för oss. Vi kunde skippat 
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År  
1999 Yamaha SX 600   Polaris XC 600 SP  Arctic Cat ZR600
2000 Polaris XC 600 SP  Yamaha SX 700 R  Lynx Enduro 600
2001 Lynx Rave 800 SP  Polaris Edge 600  Ski-Doo MXZ 800
2002 Polaris XC 800 SP  Ski-Doo MXZ 800  Lynx Rave 800
2003 Arctic Cat F7   Polaris ProX 600  Yamaha SXViper
2004 Arctic Cat F7   Lynx Rave 800   Arctic Cat F6
2005 Arctic Cat F7   Ski-Doo MXZ 800  Lynx Rave 800
2006 Arctic Cat F7   Lynx Rave 800   Polaris Fusion 900
2007 Polaris IQ 700   Lynx Rave 600   Arctic Cat F1000
2008 Ski-Doo MXZ 800  Arctic Cat F8   Lynx Rave 800
2009 Arctic Cat F8   Lynx Rave 800   Polaris Dragon SP 800 

Hästar vinner över både för-
nuft och gamla erfarenheter. 
Arctic Cat F8 snabbast på den 
långsamma sträckan.

När REV-chassit kom 2003 var det 
som att vara 15 år och kliva på 
något som man aldrig sett förut. 
Vi hade hört talas om det, men in-
gen visste egentligen hur det skulle 
gå till. Efter fem års testande och 
provande kan vi äntligen bestiga 
och njuta en MXZ-REV XP.

1999 Yamaha SX 600   Polaris XC 600 SP  Arctic Cat ZR6001999 Yamaha SX 600   Polaris XC 600 SP  Arctic Cat ZR6001999 Yamaha SX 600   Polaris XC 600 SP  Arctic Cat ZR600

förra årets vinnare Polaris IQ 700, Lynx 
Rave 800 och Yamahas Nytro, hade 
fungerat bäst som sittunderlag åt tidta-
garen. För det var MXZ 800 och F8:an 
som regerade och det var MXZ:an med 
förstaplats på alla sträckorna, som vi-
sade att i alla lägen är det bra att tänka 
på vikten.

2009
Arton testmaskiner och rekord i Bästa 
Ledsskoter. Tolv nya sportmaskiner 
som kördes enligt reglerna för bästa 
ledskoter och sex maskiner utom 
tävlan som referensmaskiner. Det 
var riktig intressant att vi tog med 
BLS-giganten F7:an anno 2006. 
Skulle fyrfaldiga BLS-vinnaren ha nå-
gon chans mot de nya maskinerna. De 
inarbetade reglerna är som tidigare, tre 
förare på tre olika sträckor och nytt för i 
år var också att vi hade med en radar-
pistol för att mäta topphastighet. På 
snabba sträckan noterade Arctic Cat Z1 
Turbo en topphastighet på 159 kilometer 
i timmen och var snabbast av de tolv or-
dinarie skotrarna. Den ombyggda Yama-
ha Nytro med turbo, som var med utom 
tävlan, noterade 170 kilometer i timmen. 

-Det var som att sitta på en rymdraket 
och hade jag bara vågat hålla i hade det 
gått fortare, säger Andreas som var en 
av testförarna. 

Guldet i årets bästa ledskoter går till 
förra årets tjockis Arctic Cat F8, med 
1,5 sekunds marginal till Lynx Rave 800 
och en hedrande bronspeng till Polaris 
Dragon 800. Hur gick det för F7:an tän-
ker du och försöker minnas. Jo, skotrar-
nas BLS-kung gjorde det ännu en gång. 
Visserligen med endast en förare och ett 
race per sträcka för att spara tid. Men 
ändå, F7:an från 2006 är totalsnabbast 
och 1,6 sekunder före sin efterträdare 
F8.

Sammanfattning
Nu är det på sin plats med en samman-
fattning. För att kunna genomföra våra 
elva Bästa Led Skoter -tester har vi gjort 

slut på 1673 liter bensin. Totalt har vi 
kört testskotrarna 82.368 sekunder och 
vi har kraschat 2 skotrar inom loppet 
av en timme. Ett stort tack till Mattias 
”Råttan” Lönn för den bravaden. Man 
kan konstatera att vi visserligen har haft 
mer eller mindre solklara vinnare varje 
år, men Lynx har på något vis hela tiden 
legat och smugit i vassen. Hela BLS 
bygger på odiskuterbar statistik och ser 
man till pallplatser har Arctic Cat nio, 
Lynx lika många och Polaris åtta. Vad 
det betyder, om det betyder något, är 
helt upp till dig själv att bestämma. Vi 
kan fundera redan nu vad som kommer 
att hända i säsongens BLS? Kommer 
F8:an, med 20 kusar extra, att domi-
nera eller blir den svårkörd? Har Polaris 
Rush något överhuvudtaget att säga till 
om? Det är klockan som talar och det 
är klockan som avgör allt, inte vad du, 
jag eller någon annan förstå-sig-påare, 
tycker och tänker.

Läs allt om BLS 2010 i nästa nummer 
av SnowRider. 
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Höj upp din skoter
Lobikz Produkter har egen produktion 
med tillverkning av styrhöjare i alumini-
um och sänkningssatser till fyrhjulingar. 
Styrhöjarna ska passa alla skotrar och 
fi nns för styren med vanlig tjocklek och 
för fatbar. Styrhöjarna kostar från 650 
kronor och fi nns i höjderna 50, 75, 100, 
120, 150 och 180 millimeter.
 www.lobikz.se

Blair Morgan bar OS-facklan
När den olympiska elden kom till staden Prince Albert var det dags för allas 
våran idol Blair Morgan att föra facklan vidare mot Vancouver. Sen den tragiska 
olyckan under supercrossen i Montreal 2008 har Blair outtröttligt jobbat med 
välgörenhet och andra aktiviteter i sin hemstad. Han ses som en lokal hjälte 
och staden hedrade Blair med uppdraget som fackelbärare.

Smart verktyg
En helt ny blocknyckel med spär-
renhet i gaffeln. Du har säkert sett 
en blocknyckel med spärr i ringen 
och nu kommer det en blocknyckel 
med spärr i öppna gaffeln. Nyck-
eln är tillverkad i Chrome Vanadium 

och levereras i satser eller styckevis. 
Lättare att byta grepp på svåra plat-

ser och att även använda detta verktyg 
på muttrar som sitter på rör utan att ta bort 

nyckeln för att byta grepp. Nycklarna hittar du 
på www.toolstrading.se Prisexempel på satsen 8-19 

mm, 2195:-

Snowrider goes Facebook

Är man inte med på facebook, fi nns 

man inte. Självklart hittar du din favor-

ittidning även på Facebook. Där hittar 

du ej tidigare publicerade bilder, lite 

galet, mycket galet och annat smått o 

gott. Sök efter Snowrider V.I.P. och bli 

medlem redan idag.

Behöver du vara mer offset?
Vissa upplever att Arctic-Cat’s teles-
kopiska styrstång hamnar för nära 
kroppen i sitt högsta läge. Här har vi 
lösningen på problemet, en styrjöjare 
på fem centimeter som är cirka tre 
centimeter offset. Styrhöjaren kan du 
hitta hos Swedish Mountain Products 
på www.mtnprod.se

I ett tidigare nummer sökte 
vi skoterrelaterade 

tatueringar.
Och visst fanns det ännu 

fl er...
Klös på armen.
Det här är Andreas Svensson, 
Hammerdal
Tatueringen är kopierad och 
uppritat samt tatuerad av en 
kompis.

Vision X Solo Pod!
Sätt lampan på skotern eller två på hjälmen så att 
du ser ut som Musse Pigg. Lampan har ett otro-
ligt ljus uppmätt till 900 lumen och yttermått som 
en golfboll. Strömförbrukningen är på endast 
0.75 ampere och batteripacket ska enligt lever-
antören räcka i cirka tre och en halv timme. Finns 
också som helt kit med åtta lampor. Som om det 
inte vore nog fungerar lampan ned till tre meters 
djup. Vad du kan använda den funktionen till får 
du klura ut själv men det visar på att lampan är 
ordentligt vädertätad. Gå in på www.rindab.se för 
att hitta mer information
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Nytt spel för Iphone
Coolt spel till cool telefon. Vissa speltillverkare vet vad vi verkligen vill ha. Första skoterspelet fi nns nu på appstore för alla 
med iphone. Sök efter Snow Moto Racing så hittar du spelet. Har du ingen Iphone och du tjurskalligt fortsätter med din gamla 
Nokia. Ja, då får du skylla dig själv, när du endast kan spela masken. Lightversion fi nns för gratis nedladdning och fullver-
sionen kostar hela sju riksdaler.

Pimpa din Rush
Har du lyckats komma över ett exem-
plar av Polaris Rush och vill pimpa den 
lite extra, ska du surfa in på 
www.billetx.se. Dom släppt en ny mod-
ell av sina specialgjorda vändhjul och 
boggiehjul. Denna gång var det dags 
för Rushen att få det där lilla extra.

Blåsbart tält på ryggen
Kan du sköta en barbara klarar du enkelt av att sätta upp 
detta tält. Transportera den gör du på ryggen och up-
psättningen gör du med en luftpump. Tälten fi nns i storlek-
arna 4 x 4 meter och 6 x 6 meter. Dessutom fi nns det olika 
alternativ med eget tryck, sidväggar, fönster och dörr. Är du 
duktig på att pumpa kan du ställa tältet på plats på endast 

några få minuter. När det är dags att åka 
hem drar du ur korken och ihoppacknin-
gen går ännu fortare än uppsättningen. 
För övrigt är det betydligt trevligare att bli 
blåst på engelska än på svenska. Scan-
dinavian Tools & Tent marknadsför tältet 
i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
www.qualytent.se

Vintertillbehör till fyrhjulingen. 
Plogen med det tuffa namnet, Warn Pro Vantage, är en 
vidare utveckling av tidigare modeller. Nu med krafti-
gare utförande och konstruktion. Ny form på bladet 
som släpper snön lättare och agressivare bladvin-
kel för bättre förmåga att få med sig snön. Finns 
i bredderna 127, 138 och 152 centimeter och 
kostar från 6855 kronor. Vill du dessutom halk-
bekämpa gårdsparkeringen hänger du på en 
sandspridare från Buyer. Finns i volymerna 45 
och 57 liter. Behållaren är tillverkad i polyure-
thane och har en manuell spridarjustering. 
Sandspridaren styrs med 12 volt via den elek-
triska kontrollpanelen på din ATV. 4795 kr får 
du hosta upp för den minsta modellen. Mera 
information hittar du på www.rindab.se

Framåt i backen
Katterjokk är anläggningen som ligger i direkt anslutning till Riksgränsen. Under-
bara områden för skoteråkning med både svår och enkel terräng. Tillsammans med 
bland annat Kiruna Motorklubb kommer de under helgen 13:e och 14:e februari 
att arrangera ett backrace i slalombacken. Känner du att du är oslagbar eller att 
du bara vill vara med som utfyllnad i starttfältet. Vilket som är det ok då tävlingen 
kommer att vara öppen för alla. Mer information på www.katterjokk.se

Stort släp för stor last
4P lanserar 4P Duo som är en stor vagn för stora behov.  Lastar enkelt två stora 
skotrar och med mera plats för annat. Är utrustad med högt placerade diodlampor 
för bättre synlighet i snöröken. Dessutom har den lättdragna vagnen tio invändiga 
lastöglor för fl exibel surrning. Levereras komplett med kåpa, skruvtipp, fotsteg-
savbärare fram/ bak på båda sidor och tippskydd säkerhetsstag på kåpan. 
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Höj upp din skoter
Lobikz Produkter har egen produktion 
med tillverkning av styrhöjare i alumini-
um och sänkningssatser till fyrhjulingar. 
Styrhöjarna ska passa alla skotrar och 
fi nns för styren med vanlig tjocklek och 
för fatbar. Styrhöjarna kostar från 650 
kronor och fi nns i höjderna 50, 75, 100, 
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 www.lobikz.se

Blair Morgan bar OS-facklan
När den olympiska elden kom till staden Prince Albert var det dags för allas 
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och staden hedrade Blair med uppdraget som fackelbärare.

Smart verktyg
En helt ny blocknyckel med spär-
renhet i gaffeln. Du har säkert sett 
en blocknyckel med spärr i ringen 
och nu kommer det en blocknyckel 
med spärr i öppna gaffeln. Nyck-
eln är tillverkad i Chrome Vanadium 

och levereras i satser eller styckevis. 
Lättare att byta grepp på svåra plat-

ser och att även använda detta verktyg 
på muttrar som sitter på rör utan att ta bort 

nyckeln för att byta grepp. Nycklarna hittar du 
på www.toolstrading.se Prisexempel på satsen 8-19 

mm, 2195:-

Snowrider goes Facebook

Är man inte med på facebook, fi nns 

man inte. Självklart hittar du din favor-

ittidning även på Facebook. Där hittar 

du ej tidigare publicerade bilder, lite 

galet, mycket galet och annat smått o 

gott. Sök efter Snowrider V.I.P. och bli 

medlem redan idag.

Behöver du vara mer offset?
Vissa upplever att Arctic-Cat’s teles-
kopiska styrstång hamnar för nära 
kroppen i sitt högsta läge. Här har vi 
lösningen på problemet, en styrjöjare 
på fem centimeter som är cirka tre 
centimeter offset. Styrhöjaren kan du 
hitta hos Swedish Mountain Products 
på www.mtnprod.se

I ett tidigare nummer sökte 
vi skoterrelaterade 

tatueringar.
Och visst fanns det ännu 

fl er...
Klös på armen.
Det här är Andreas Svensson, 
Hammerdal
Tatueringen är kopierad och 
uppritat samt tatuerad av en 
kompis.

Vision X Solo Pod!
Sätt lampan på skotern eller två på hjälmen så att 
du ser ut som Musse Pigg. Lampan har ett otro-
ligt ljus uppmätt till 900 lumen och yttermått som 
en golfboll. Strömförbrukningen är på endast 
0.75 ampere och batteripacket ska enligt lever-
antören räcka i cirka tre och en halv timme. Finns 
också som helt kit med åtta lampor. Som om det 
inte vore nog fungerar lampan ned till tre meters 
djup. Vad du kan använda den funktionen till får 
du klura ut själv men det visar på att lampan är 
ordentligt vädertätad. Gå in på www.rindab.se för 
att hitta mer information
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Nokia. Ja, då får du skylla dig själv, när du endast kan spela masken. Lightversion fi nns för gratis nedladdning och fullver-
sionen kostar hela sju riksdaler.

Pimpa din Rush
Har du lyckats komma över ett exem-
plar av Polaris Rush och vill pimpa den 
lite extra, ska du surfa in på 
www.billetx.se. Dom släppt en ny mod-
ell av sina specialgjorda vändhjul och 
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triska kontrollpanelen på din ATV. 4795 kr får 
du hosta upp för den minsta modellen. Mera 
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bara områden för skoteråkning med både svår och enkel terräng. Tillsammans med 
bland annat Kiruna Motorklubb kommer de under helgen 13:e och 14:e februari 
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du bara vill vara med som utfyllnad i starttfältet. Vilket som är det ok då tävlingen 
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Nu är det dags att sätta en per-
sonlig touch på skotern, om du 
inte redan har gjort det förstås? 

Det där med att utrusta sin maskin efter 
eget tycke har tillverkarna tagit fasta på 
då det fi nns stålar att tjäna inom detta 
område. Det säljs till och med maskiner 
som är ämnade för ändamålet. Polaris 
har ju till exempel sin Shift-serie som 
kommer väldigt naken från fabrik och 
där det är meningen att du ska utrusta 
och styla skotern efter eget tycke och 
smak. Det var inte många år sedan vissa 
maskiner levererades ofärdiga, och allt 

Har du också problem att hitta din skoter på 
parkeringen? 

Text: Stefan Sund

Skidhandtag 
-Är både lätta att byta och billiga att köpa 
om man håller sig till plast, annars är Yama-
has handtag i aluminium riktigt fi na men 
dyra. Pris: 200:- till 1600:-

-Är både lätta att byta och billiga att köpa 
om man håller sig till plast, annars är Yama-
has handtag i aluminium riktigt fi na men 

Dyna 
-Om du vill uppdatera din ”gamla” M-series så kan 

du införskaffa en dyna av 2010 års modell. 
Pris 4614:-

annat än användarvänliga.  Jag minns 
tillexempel när Arctic-Cat kom med sin 
Firecat där man helt enkelt struntat i, al-
ternativt glömt, det här med halkskydd, 
vilket i sin tur gjorde att maskinen blev 
betydligt sämre än den behövde vara. 

Stick ut
Alla har väl en önskan att skilja sig från 
mängden? Jag har alltid velat ha en rosa 
skoter som lyser upp skoterparkeringen, 
på så sätt jag slipper tveka på vilken som 
är min maskin. Nu är detta inget problem 
längre eftersom tillbehörskatalogerna är 

fulla av olika färgglada tillbehör. En 
färgglad snöskoter är ju också lätt-
tare att hitta i snön. Nu för tiden kan du 
utrusta en redan från fabrik fullutrustad 
maskin.

 
Båtar till fötter 
Du ska ha i åtanke att skotrarna rent 
ergonomiskt är optimerade för en viss 
storlek på föraren och just du kanske 
inte passar in i den normen? Du kanske 
måste höja både dyna och styre för att 
trivas på skotern eller byta fotholkar för 
att få plats med dina 48:or. Du kanske 
har en skoter som blivit till åren och 
känns lite knarrig, precis som chefre-
daktören Björn? Du kanske inte vill eller 
har möjlighet att köpa ny maskin varje 
år? Då ska du absolut klistra eller skruva 
dit nya attribut på din maskin  för varje år 
du håller ut. Du kan också uppdatera för 

att hänga 
med i ut- vecklingen. Har till-
verkaren bytt skidor och ändrat körställ-
ningen, då kan du lita på att dessa prylar 
fi nns att köpa för att hålla din skoter up 
to date. 

 
Laståsna
Oavsett om du har en sportmaskin eller 
en touring, så vill du ju ha med dig lite 
bra&ha-saker på färden. Måste man då 
utrusta maskinen med stora och otymp-
liga plastväskor som på värsta Gold-
wing hojen? Nej, det fi nns mängder av 
smidiga väskor som går att passa in på 
de mest hemliga ställen till exempel på 
styret, bakom rutan, under dynan och 
huven. Vi ska ta en titt på ett litet urval ur 
tillverkarnas tillbehörskataloger.  

Styrväska 
-Smidig och lättåtkomlig väska. Ski-
Doo har till och med en el-uppvärmd 
variant för att hålla GPS och mobil vid 
liv.  Kostar ca 600:-, El-varianten kostar 
200:- mer.

parkeringen? 
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Handtagsskydd 
- För att skydda mot pyttesmå grenar och hålla den värsta kylan borta, nu när du 
har den låga rutan. Bara att välja den modell och färg som passar din maskin bäst,. 
Arctic-Cat har naturligtvis rosa för den som är manlig nog. Pris kostar från 500:-
 

Grodskin 
-Fungerar ungefär som Gore-Tex. Inte de snyggast att styla med men ack så bra i 
pudret. Håller snö och vatten borta från vitala delar under huven. Finns för Ski-Doo 
och Arctic-Cat. Pris 499:- (Arctic cat) 

Lågruta 
- Ett måste om man vill frysa men samtidigt se snygg ut! Alla tillverkare har lägre 
rutor till sina maskiner. Liten betyder inte billig Pris från 1000:- till1661:- 

Dynöverdrag 
-Flera olika dynöverdrag med lite coolare tryck fi nns att tillgå. Just detta är förhöjt 
2,5 cm för lite längre förare, den är även förlängd upp på konsolen, ungefär som på 
en Blizzard 79:a. Finns till alla XP modeller. Pris runt 2000:-

Pakethållare 
-Finns många olika alternativ på rack som fästs på tunneln, myck-
et smidigt för att få med 
sig en bensindunk 
eller väska. Pris 
858:-
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Nu är det dags att sätta en per-
sonlig touch på skotern, om du 
inte redan har gjort det förstås? 

Det där med att utrusta sin maskin efter 
eget tycke har tillverkarna tagit fasta på 
då det fi nns stålar att tjäna inom detta 
område. Det säljs till och med maskiner 
som är ämnade för ändamålet. Polaris 
har ju till exempel sin Shift-serie som 
kommer väldigt naken från fabrik och 
där det är meningen att du ska utrusta 
och styla skotern efter eget tycke och 
smak. Det var inte många år sedan vissa 
maskiner levererades ofärdiga, och allt 

Har du också problem att hitta din skoter på 
parkeringen? 

Text: Stefan Sund

Skidhandtag 
-Är både lätta att byta och billiga att köpa 
om man håller sig till plast, annars är Yama-
has handtag i aluminium riktigt fi na men 
dyra. Pris: 200:- till 1600:-

-Är både lätta att byta och billiga att köpa 
om man håller sig till plast, annars är Yama-
has handtag i aluminium riktigt fi na men 

Dyna 
-Om du vill uppdatera din ”gamla” M-series så kan 

du införskaffa en dyna av 2010 års modell. 
Pris 4614:-

annat än användarvänliga.  Jag minns 
tillexempel när Arctic-Cat kom med sin 
Firecat där man helt enkelt struntat i, al-
ternativt glömt, det här med halkskydd, 
vilket i sin tur gjorde att maskinen blev 
betydligt sämre än den behövde vara. 

Stick ut
Alla har väl en önskan att skilja sig från 
mängden? Jag har alltid velat ha en rosa 
skoter som lyser upp skoterparkeringen, 
på så sätt jag slipper tveka på vilken som 
är min maskin. Nu är detta inget problem 
längre eftersom tillbehörskatalogerna är 

fulla av olika färgglada tillbehör. En 
färgglad snöskoter är ju också lätt-
tare att hitta i snön. Nu för tiden kan du 
utrusta en redan från fabrik fullutrustad 
maskin.

 
Båtar till fötter 
Du ska ha i åtanke att skotrarna rent 
ergonomiskt är optimerade för en viss 
storlek på föraren och just du kanske 
inte passar in i den normen? Du kanske 
måste höja både dyna och styre för att 
trivas på skotern eller byta fotholkar för 
att få plats med dina 48:or. Du kanske 
har en skoter som blivit till åren och 
känns lite knarrig, precis som chefre-
daktören Björn? Du kanske inte vill eller 
har möjlighet att köpa ny maskin varje 
år? Då ska du absolut klistra eller skruva 
dit nya attribut på din maskin  för varje år 
du håller ut. Du kan också uppdatera för 

att hänga 
med i ut- vecklingen. Har till-
verkaren bytt skidor och ändrat körställ-
ningen, då kan du lita på att dessa prylar 
fi nns att köpa för att hålla din skoter up 
to date. 

 
Laståsna
Oavsett om du har en sportmaskin eller 
en touring, så vill du ju ha med dig lite 
bra&ha-saker på färden. Måste man då 
utrusta maskinen med stora och otymp-
liga plastväskor som på värsta Gold-
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de mest hemliga ställen till exempel på 
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huven. Vi ska ta en titt på ett litet urval ur 
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pudret. Håller snö och vatten borta från vitala delar under huven. Finns för Ski-Doo 
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- Ett måste om man vill frysa men samtidigt se snygg ut! Alla tillverkare har lägre 
rutor till sina maskiner. Liten betyder inte billig Pris från 1000:- till1661:- 

Dynöverdrag 
-Flera olika dynöverdrag med lite coolare tryck fi nns att tillgå. Just detta är förhöjt 
2,5 cm för lite längre förare, den är även förlängd upp på konsolen, ungefär som på 
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Slides 
-När det är dags att byta slides så fi nns 
det roligare färger än svart att välja på, 
svart är väl inte ens en färg? Inte dyrare 
bara snyggare, dina för ca 200:-styck

Halk-skydd 
-Finns i olika utformningar 

och färger allt för att du ska 
kunna stå kvar på skotern när 
leden blir knölig och skotern 

snöig. kostar beroende på 
utformning mellan 348 

och 4879:-

Ventilation 
-Sidokåpor som är utrustad med ventilering för 
att hålla din maskin sval  är kanske bra, med 
tanke på hur mycket rem vissa skotrar äter. Des-
sa säljs parvis för svettiga 4333:- Det går också 
att köpa luftintagen separat hos fl era tillverkare 
som då kostar runt 500:-

Billet 
-Att byta ut tråkig plast mot aluminium kan vara en snygg väg att gå. Arctic-Cat och 
Yamaha har störst utbud. Kolla med din handlare vad de kostar.

Väskor 
-Man vill ju inte ha väskor som hindrar en från att köra skotern, 
så varför inte ha den under dynan. De fl esta tillverkarna har 
olika varianter i sin tillbehörskatalog Pris för denna 666:-  

-Att byta ut tråkig plast mot aluminium kan vara en snygg väg att gå. Arctic-Cat och 
Yamaha har störst utbud. Kolla med din handlare vad de kostar.
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Damasker 
-Om man, som jag, inte gillar damasker på skotern, så kanske dessa lite fränare 
duger när den står på släpet i alla fall? Säljs parvis för 437:- Finns också styvare 
varianter i plast till FOX-Float och Walker-Evans dämparna för runt 400:-. 

Dyna
Man vill ju inte alltid ha kälken med sig. Utrusta din GTX 
med en två+ett dyna så får minstingen lite mer plats på 
skotern. Bara Ski-Doo och Arctic-Cat som har denna 
smarta lösning för tillfället. Pris 3910:- (Ski-Doo)  2447:-  
(Arctic cat) 

Riktigt tufft jägar kitt till din 
Nytro. Det är 18 stycken panel-
er som ska bytas för att uppnå 
denna look, ditt för 19 995:-

Styrhöjare 
-Så att du garanterat slår i hakan vid en 
hård landning! Styrhöjare är ett måste 
för de förare som står upp och kör. 
Höjer du bara en liten bit mot orginal, 
så klarar man sig oftast från ett byte av 
slangar och vajrar. Priser runt 800:-

-Så att du garanterat slår i hakan vid en 
hård landning! Styrhöjare är ett måste 

så klarar man sig oftast från ett byte av 

Huv 
-Denna lätta XP huv med motivlackat fl y-

gfä minskar vikten med 450g och 
höjer din status med 100%.  

Ljuddämpningsmaterial 
ingår för rimliga 3041:-
 

Tankväska 
-Om du är van att ha något 
rejält mellan benen och kör 
Yamaha så är denna väska per-
fekt. kostar 1661:-

Lyftbåge 
-Ibland träffar man ju på lite mindre träd, då är det 
bra med en rejäl kofångare! Pris 1499 (Arctic cat)

Justerbar fotholk 
-Det var ju standard på många 
maskiner förr i tiden, men nu måste 
man tydligen fi xa det själv. Med på 
bilden är också ett fotstöd som gör att 
du får en behagligare vinkel på foten vid 
stående körning. Säljes som två olika delar. Detta 
passar Ski-Doo:s XR chassi, Priset för hela paketet 
är 1764:-.
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Finns det ett liv efter jul? Har man 
någon framtid som avdankad sko-
tercrossförare? Om någon vet, är 

det nog ikonerna Manno och Dalmans. I 
vårt allra första nummer, nummer ett sä-
songen 97/98, hade vi med två stycken 
mer eller mindre galna killar från Malung. 
Vi träffade dom i kärleksravinen, Sälen 
och där visade dom upp det ena spek-
takulära hoppet efter det andra. Varför 
stället heter just kärleksravinen är inget 
vi då, nu eller i framtiden kommer att ta 
reda på. Det dom gjorde var så spekta-
kulärt att SVEMO hotade med avstäng-
ning eftersom killarna körde skotrarna 
med sina startnummer synliga. Det var 
höga hopp blandat med mer eller mindre 
halsbrytande manövrar. Idag skrattar vi 
åt vad dom gjorde och de skrattar nog 
gott åt sig själva också. Vad gör två så-
dana här profi ler idag. Är dom still going 
strong eller har de försoffats helt. Vi be-
stämde oss för att ta reda på vad som 
hänt dessa herrar, efter tolv år och dess-
utom blicka tillbaka på två prestigefyllda 
karriärer.

Jagar JaktHund 
Manno eller som han egentligen heter, 
John-Erik Eriksson. Av den anledningen 
bestämmer vi här och nu, att i den här ar-
tikeln får han heta kort och gott Manno. 
Redan 1983 började han att köra skoter-
cross med en Yamaha ET 340 och han 
påminner sig själv lite nostalgiskt hur han 
fi ck böja tillbaka bladfjädrarna efter varje 
tävling. Tillsammans med Yamahan vann 
dock Manno ett SM-guld och ett SM-sil-
ver i cross samt två silver och ett brons i 
långlopp. Likt en professionell periodare 
höll han på med skotercross till 2003 för 
att sedan helt lägga både skoterintresse 
och motorer på hyllan. Han äger idag två 

dubbelbandare och en Lynx 535 av 79 
års modell. 

-Det blir någon tur ut i skogen ibland 
och jag prioriterar att ta mig fram utan 
att köra fast. Fullgas har jag slutat med, 
påstår Manno.

Det närmaste han har kommit motor-
tävling, är hans 15-åriga son som körde 
motocross tills att ishockeyn tog över-
handen. Manno tyckte att det var bra att 
sonen bytte bort motocrossen då han 
tyckte det gick alldeles för fort och det 
såg farligt ut. Det är väl ett gubbtecken 
så gott som något. Han har hunnit fylla 
47 år och det stora intresset är idag jakt. 
Om Manno fi ck välja fritt, vilket han gör, 
springer han runt med sin tyska dvärgs-
nauser ”Manne” och jagar rådjur.

Pain goes away, gory stays?
Christer Dalmans har varit motorburen i 
25 år både på skoter och på motocross 
och det har blivit ett helt gäng med titlar. 
SM-guld -93, -96, -97 och NM-guld -96, 
-97, -98.

-Det var riktigt gott att avsluta sin 
karriär med tre raka NM-guld, berättar 
Christer.

Jag undrar om det inte blev några an-
dra eller tredje placeringar.

-Jo, det blev det säkert. Men det är 
inget jag kommer ihåg, får jag till svar.

Den första SM-vinsten 1993 har en 
helt egen historia. Radarparet Manno 
& Dalmans hade skruvat och fi xat inför 
SM-fi nalen. Manno som är känd för att 
vara en äkta stötdämparguru optimera-
de Dalmans dämpare inför fi nalen. Men 
han fegade ur och vågade inte bygga 
om sina egna dämpare med samma 
shims och inställningar. Dalman tog sitt 
första SM-guld enkelt med en helt suve-
rän maskin medan Manno bokstavligen 
studsade runt och in på en andra plats.

Tävlingsinstinkt
Som du säkert förstått har båda två 
slutat med skotercross men tävlingsin-
stinkten fi nns fortfarande där. Christer 
kanaliserar idag sin tävlingsinstinkt in 
i sitt företag, Christer Dalmans Entre-
prenad AB. Han föredrar att bli kallad 
för direktör och driver sitt företag med 
järnhand. Den sista meningen la jag till 
för att det skulle bli lite roligare... Skratta 
nu då! Om det är dåligt samvete för alla 

avgaser han smetat ut över sälenfjäl-
lens vita vidder, förtäljer inte historien. 
Men idag har entreprenadfi rman fullt 
upp som leverantör inom vindkrafts-
uppbyggningen.

-Någonstans där inne ligger väl täv-
lingsmänniskan på lur. Varje dag är en 
tävling, oavsett vad vi gör och jag har 
haft en massa nytta av min tävlingsin-
stinkt, fi losoferar Christer.

Manno drev Malungs Skoter & Motor 
parallellt med sin karriär. Han fortsatte 
sen som egen företagare efter att mo-
tivationen för skotercross helt tagit slut. 
Firman har gått ner på sparlåga efter att 
han bytt karriär till rörmokare för tre och 
ett halvt år sedan.

-En å annan fyrhjuling kränger jag väl, 
men skoterförsäljningen har jag lagt ner 
helt och hållet, konstaterar Manno.

Men trodde du nu att både Manno och 
Christer enbart jobbar och på fritiden 
utövar töntiga konditionssporter, har du 
helt fel. En av dom är fortfarande mo-
torburen och det är Christer som äger 
en A-klass rallybil, Mitsubishi EVO 6. 
För tillfälligt ligger han lite lågt med sin 

Det fi nns 
hopp även för 
äldre män.
Text: Togga
Bild: Arkiv

Får alla rörmokare skamliga förslag? Inget som Manno har märkt av i alla fall.  
Eller?

Våldsamma, brutala och helt vansinniga 
hopp. Fast det var 1997.
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Kärleksravinen i Sälen. En plantskola för extrem skoteråkning. Egentligen får 
man inte åka där även om alla gör det ändå. Men efter tio år är det preskriberat 
och Manno & Dalmans erkänner att det var just där dom var.

Säga vad man vill, men han har inte blivit längre med åren.

Fortfarande goda vänner. Så här glad blir man när man får vara tillsammans med 
sin gode vän på Canarieholmarna. Det röda i ansiktet är troligtvis solbränna!

Dalmans har en ny karriär med en potent och rent livsfarlig rallybil

rallykarriär men erkänner lite blygt och 
oförstående.

-Det har gått förvånansvärt bra med 
den lilla budgeten jag har. Jag har inte 
ställt upp i något SM, men det har gått 
ganska bra i dom andra tävlingarna jag 
kört.

Christer vilar sig i form
Enligt Christer Dalman är Manno fana-
tisk när det gäller att träna mountainbike 
och tillsammans har de utmanat varan-
dra att köra öppet spår. Horn i pannan 
får de båda två när det är tävling och 
Manno utnämner sig själv till klar vinnare 
i förhand. 

-Christer är ganska tung nu för tiden 
så det ska väl inte bli några problem att 
köra från honom, konstaterar Manno.

När jag släpper den bomben till Chris-
ter kontrar han snabbt:

-Jag ska inte börja träna förrens efter 
jul. Jag ska ge Manno en ärlig chans. 
Han vet inte om att jag i min ungdom har 
varit bland de bättre på skidor i Dalarna. 
Dessutom har Manno ingen teknik över 
huvud taget.

Christer fortsätter exalterat:

-Han kan ju inte ens valla och dess-
utom är han så pedant att det kommer 
att sluta med en katastrof, lägger Chris-
ter till.

På något vis känns det som Christer 
har belägg för det han säger när han åkt 
vasaloppet på tiden 6.20.

Epilog
Finns det nu något liv efter jul? Har 
man någon framtid som avdankad 
skotercrossförare? Är du skoterburen 
20-åring så har artikeln varit rena rama 
skräcknovellen på hur illa det kan gå. 
Alltså i värsta fall. Har du däremot pas-
serat 37, föredrar lång-dyna, söker bam-
sepulka på blocket och du endast luftar 
skotern när det är minst +3 och 
strålande sol. Då 
är du snart 
där du 
också.
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Forumet inleddes av vår ordfö-
rande Gunnar Hedin med en kort 
presentation av SSCO, och sig 

själv. Gunnar har en gedigen erfarenhet 
av snöskoter, framförallt i tävlingssam-
manhang.

En ”rundpresentation” tog sedan vid. 
Glädjande var att en hel del nya ansikten 
dök upp på årets forum.

Janne Sund presenterade därefter 
de viktigaste nyheterna kring förarbe-
visutbildningen. Janne hade även tagit 
fram en instruktion om rapporteringen 
till Transportstyrelsen. Den fi nns även på 
hemsidan, www.ssco.nu

.Efter lunchen berättade Jan Lindgren, 
samordnare i Nationella Snöskoterrådet 
om rådets arbete hittills, och vad rådet 
planerar framåt. 

Hittills har rådet presenterat ett antal 

broschyrer och övrigt informationsma-
terial, fått till en förbättrad skyltning av 
skoterledsöverfarter på väg, medverkat 
i miljöskoterprojekt och projekt med 
alkolås mm. mm. Mer info hittar du på 
rådets hemsida, www.snoskoterradet.
se.  

Janne Sund tog vid och berättade om 
SSCO;s engagemang i förstudien ”Mil-
jömål i fjällen”. En förstudie som initierats 
av Naturvårdsverket för att utreda varför 
miljömålen inte uppnås. Förstudien kom-
mer med all sannolikhet att resultera i ett 
större projekt inom Naturvårdsverket. Vi 
är absolut inbjudan som sakägare och 
samarbetspartner i det projektet.

Sedan hade vi ”Världspremiär för sko-
terfolket”. Eftersom vår premiär låg före 
leveransmöjligheterna, fi ck vi köra en 
premiär utan demo. Vad det handlar om 
är de nya unika fl ytplagg som tagits fram 
av företaget Thermotic i Piteå. 

Janne Sund presenterade nyheten 
med hjälp av bildmaterial och informa-
tion som företagets ägare, Ola Eklund, 
givit. Plagget verkar utan tvekan, vara en 
faktor som skulle kunna minska drunk-
ningsolyckor i samband med skoteråk-
ning. Man bär det som ett värmeställ un-
der sina egna skoterkläder. Alltså ingen 
”fl ytoverall” som varit alternativet hittills.

Fredrik Joki från företaget Friboron 
AB, informerade om nya ”oljan” Tribo-
ron. Tidigare har det bara funnits som 
ersättning för tvåtaktsolja. Nu fi nns även 
en tillsats att användas i fyrtaksmotorer. 
Den fungerar även utmärkt i dieselmoto-
rer, motorer som går på etanol osv.  

Ännu en världspremiär kunde vi bjuda 
på. Filmen ”Planet Snowmobile” visades 
utan att tittarna behövde betala extra för 
visningen, det var världspremiär. Den 
har visats ett antal gånger tidigare men, 
då har det kostat att se den. Så små-

ningom kommer den att ligga på nätet 
för gratis hemladdning. 

Filmen handlar i huvudsak om ”friåk-
ning”. Den visar på ett mycket bra sätt 
på tjusningen med den typen av sko-
teråkning. Dessutom får man se att det 
inte alltid lyckas så bra som det brukar 
se ut i den här typen av fi lmer. Mikael 
Berntsson har här lyckats väldigt bra. 

En efterföljande diskussion avslu-
tade årets forum. Det är väldigt tydligt 
att SSCO är mån om att representera 
alla former av skoteråkning. Vi var rö-
rande överens om att vi måste ta med 
friåkarna i våra led. Som tidigare var 
vi också överens om att vi inte stödjer 
verksamheter som går utanför lagar och 
bestämmelser. 

Vi säger Tack för i år, och Välkommen 
nästa år igen.

Hej
Jennifer Norlin heter jag, är 20 år och 
tävlar i skotercross. För att få en inblick i en 
skotercrosstjejs liv kommer ni i några artiklar 
framöver att få följa min framfart på banorna.

Jag är född och uppvuxen med min familj 
i Ramsele, en liten by i Västernorrlands 
län. Jag fl yttade sedan till Sollefteå för att 
plugga Transport Teknik på gymnasiet. 
Efter 3 års utbildning så hamnade jag på 
hemmaplan igen, där jag nu jobbar som 
timmerbilschaufför sedan juni 2008.

Förra året köpte jag en Ski-Doo TNT 
-08 för att bara friåka, men hamnade 
ganska omgående tillsammans med 
några kompisar på en hemmabyggd 
crossbana i Sollefteå. Jag körde egent-
ligen inte så mycket där, men fattade 
ändå direkt tycke för cross och det slu-
tade med att jag och en tjejkompis körde 
vår första tävling i Arjeplog i december. 
Och det då knappt utan någon banträ-
ning alls. På den vägen fortsatte det 
sedan med tävlande under fjolåret. Jag 
bytte upp mig till en Lynx RS innan första 
SM-kvalet i Lima och blev bara mer och 
mer motiverad för att testa nya utma-
ningar och köra fl er tävlingar.

Totalt blev det en handfull tävlingar 

under säsongen 08/09. Jag slutade 
som elva i SM, men hela fjolåret var 
ju mer eller mindre som en tränings-
säsong för mig. Jag lärde mig mycket, 
men har ännu en lång väg att vandra och 
tar gärna emot all lärdom jag kan få av 
erfarna förare och andra kunniga män-
niskor där ute på tävlings-
banorna. Huvudmålet inför 
kommande säsong blir att 
va med på så många täv-
lingar som möjligt och att 
i slutändan förbättra min 
elfteplats i SM.

Tveka inte på att komma 
fram och hälsa på mig i 
depån i vinter!

Tills nästa gång,
#156 Jennifer Norlin

banorna. Huvudmålet inför 
kommande säsong blir att 
va med på så många täv-
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Forum 2009 i Sundsvall

Vem är då egentligen Jennifer Norlin?
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Alla maskiner är mer eller min-
dre specialicerade nu för tiden, 
och touringmaskinen är som 

alla andra bra på det den är ämnad för 
och egentligen inget mer. Vill du ha en 
allroundmaskin, köp en hybrid, eller 
en lyxigare bredbandare. Vill du färdas 
kungligt på leden, köp en touringmaskin. 
Det fi nns en uppsjö av maskiner att välja 
mellan och numera också fyrtaktare från 
alla tillverkare. Just fyrtakt och touring 
hör ihop enligt mig. Den extra vikten en 
fyrtaktare medför är totalt oväsentlig på 
en touringmaskin som i alla lägen ska 
framföras med värdighet, på leden. Vi 
börjar med pionjären då det gäller fyrtak-
tare och snöskoter, Arctic Cat.

De gröna
Arctic Cat är vana att gå sin egen väg 
och framför allt skapa sin egen framtid, 
vissa saker har gått hem, andra inte.
Grejen är att de aldrig varit rädda för 
att prova. En riktig fullträff är deras tou-
ringmaskin baserad på Twinsparchassit, 
som vi från början såg på F-sportmo-
dellen. T-serien kommer i tre utföran-
den i olika prisklasser. Den billigaste 
och enklaste modellen har en fl äktkyld 
tvåtaktare under skalet och är döpt till 
T 570. Namnet avslöjar att det är den 
fi na 60 hästars 570 motorn som står för 
knattret och samtidigt ger denna maskin 
riktigt fi na köregenskaper. Elmanövrerad 
backväxel sitter numera på plats, även 
på fyrtaktsmodellerna vilket gör livet lite 
enklare. Vi kan konstatera att Arctics tre 
touringmodeller är ganska lika varandra 
samtidigt som de är fantastiskt olika på 
alla sätt. Vill du ha en maskin som tar dig 
från A till B på ett bra sätt är 570:n ett 
mycket bra alternativ. Den har allt! Visst, 
den har ett lite billigare stötdämperi, och 
saknar dynvärme, men har därefter allt 
man behöver för en trevlig dag på fjället. 
Naturligtvis är förar och passagerar-mil-
jön justerbar. Föraren kan ställa in styret 
i alla möjliga vinklar vilket alltid är trevligt. 
Vill du ha mer än det du behöver, vill du 
ha lite till? Då ska du titta på den fi na 
fyrtaktare TZ1 som vid en första anblick 
ser identisk ut, men är mer påkostad. 
Här har du den fi na 123-hästars fyrtak-
taren av paralelltvin-typ. Visst den är 
några spänn dyrare men känns å andra 
sidan betydligt gedignare i och med den 
solida motorn och mer påkostat stöt-

I samma takt som tillverkarna 
slåss om touringtiteln bränns det 
mer krut än någonsin på dessa 
rekreationsmaskiner.
Text: Björn
Bild: Klockar

Du behöver inte sakna egentligen någonting på Arctics T-modeller. Minstingen 
saknar lite mot värstingen rent utrustningsmässigt, men kostar å andra sidan runt 
halva pengen. 

Har du grävt ordentligt i plånkan så 
kanske just du står där med en ny LXR 

LE. Om så är fallet har du också fått ett 
gäng riktigt bra packväskor på köpet. 

T570 innebär tvåcylindrig tvåtakts fl äkt-
kyld motor.
TZ1 betyder att du har en tvåcylindrig 
fyrtaktstvin under huven.
TZ1 Turbo LXR LE innebär 177 
frustande hästar och är anledningen 
varför du står och asgarvar framför din 
skoter.

Arctic är verkligen med i matchen då 
det gäller toppskiktet i touringseg-
mentet oavsett modell.

dämperi. 123 hästar är direkt jämförbart 
med de andra tillverkarnas effektsiffror i 
samma segment, men med en cylinder 
mindre. En tvin ger en speciell känsla, 
en bra sådan alltså. Vi kan säga mycket 
om Arctic, det mesta possitivt, men ald-
rig att de är vettiga. Och tur är väl det. 
För hade de varit vettiga, förnuftiga och 
betänksamma, hade vi aldrig fått se TZ1 
Turbo LXR LE, vilket i mina ögon är tou-
ringmaskinernas touringmaskin. Hade 
det funnits en skala på vad som är bra 
och roligt hade denna maskin brakat 
igenom denna och bara fortsatt upp i 
stratosfären.

TZ1 Turbo LXR LE
Haha, vicken jädra namn TZ1 Turbo 
LXR LE! Men å andra sidan har dom lagt 
ner lite möda på just denna modell, så 
varför inte? Varför sådant ståhej då det 
gäller denna maskin? Ja för det första 
har den 177 hästar! Behöver vi säga 
mer. 177 hästar! Jag sa det igen. Den 
här maskinen har allt och lite till, vilket 
den också ska ha i och med en prislapp 
på 169,900, vilket gör den till den i sär-
klass dyraste maskinen på marknaden. 
Med rätta. Den här glidaren sveper fram 
på leden och är fantastiskt pampig i alla 
lägen. Motormässigt går den utanpå 
det mesta och den sticker verkligen ut 
med det udda motorljudet. Pys,fräs och 
vroom. Ja någonting i den stilen. Visst 
den är dyr, men du får också massor av 
nödvändig lyx som tillexempel fjärrstart 
vilket innebär att du kan starta din ma-
skin på håll med en fjärrkontroll. Ganska 
fränt och framför allt någonting som kan 
få vilken dam som helst på fall. I alla fall 
då det gäller kvinnor norr om Dalälven! 
Du får också tre stycken formsydda och 
avtagbara packväskor som sitter som 
en smäck bakom det inställbara rygg-
stödet. Sätes och handvärme för både 
förare och passagerare sitter också där 
(även på TZ1) vilket är skönt då kylan 
biter i lite.

Arctic har som vanligt gjort det där alla 
andra drömmer om och även om du inte 
kommer att köpa en LXR LE måste du 
provköra en vid tillfälle.

Hängslen & Livrem
Om Arctic är tokstollarna i skoterbran-
chen är Yamaha dess motpol. Ingen-
ting görs utan eftertanke, hängslen och 

Arctic Cat
T 570 / TZ1 / TZ1 Turbo LXR LE
Motor: 570 / 1056 / 1056 Turbo
Typ:  2-cyl 2-takt luftkyld förgasare   
 / 2-cyl 4-takt EFI / 2-cyl 4-takt Turbo EFI
Effekt: 60 hk / 123 hk / 177 hk
Elstart: Ja
Färg: Vit / vit / Grön Metallic
Pris: 96,900:- / 139,900:- / 169,900:-
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Alla maskiner är mer eller min-
dre specialicerade nu för tiden, 
och touringmaskinen är som 

alla andra bra på det den är ämnad för 
och egentligen inget mer. Vill du ha en 
allroundmaskin, köp en hybrid, eller 
en lyxigare bredbandare. Vill du färdas 
kungligt på leden, köp en touringmaskin. 
Det fi nns en uppsjö av maskiner att välja 
mellan och numera också fyrtaktare från 
alla tillverkare. Just fyrtakt och touring 
hör ihop enligt mig. Den extra vikten en 
fyrtaktare medför är totalt oväsentlig på 
en touringmaskin som i alla lägen ska 
framföras med värdighet, på leden. Vi 
börjar med pionjären då det gäller fyrtak-
tare och snöskoter, Arctic Cat.

De gröna
Arctic Cat är vana att gå sin egen väg 
och framför allt skapa sin egen framtid, 
vissa saker har gått hem, andra inte.
Grejen är att de aldrig varit rädda för 
att prova. En riktig fullträff är deras tou-
ringmaskin baserad på Twinsparchassit, 
som vi från början såg på F-sportmo-
dellen. T-serien kommer i tre utföran-
den i olika prisklasser. Den billigaste 
och enklaste modellen har en fl äktkyld 
tvåtaktare under skalet och är döpt till 
T 570. Namnet avslöjar att det är den 
fi na 60 hästars 570 motorn som står för 
knattret och samtidigt ger denna maskin 
riktigt fi na köregenskaper. Elmanövrerad 
backväxel sitter numera på plats, även 
på fyrtaktsmodellerna vilket gör livet lite 
enklare. Vi kan konstatera att Arctics tre 
touringmodeller är ganska lika varandra 
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saknar dynvärme, men har därefter allt 
man behöver för en trevlig dag på fjället. 
Naturligtvis är förar och passagerar-mil-
jön justerbar. Föraren kan ställa in styret 
i alla möjliga vinklar vilket alltid är trevligt. 
Vill du ha mer än det du behöver, vill du 
ha lite till? Då ska du titta på den fi na 
fyrtaktare TZ1 som vid en första anblick 
ser identisk ut, men är mer påkostad. 
Här har du den fi na 123-hästars fyrtak-
taren av paralelltvin-typ. Visst den är 
några spänn dyrare men känns å andra 
sidan betydligt gedignare i och med den 
solida motorn och mer påkostat stöt-

I samma takt som tillverkarna 
slåss om touringtiteln bränns det 
mer krut än någonsin på dessa 
rekreationsmaskiner.
Text: Björn
Bild: Klockar

Du behöver inte sakna egentligen någonting på Arctics T-modeller. Minstingen 
saknar lite mot värstingen rent utrustningsmässigt, men kostar å andra sidan runt 
halva pengen. 

Har du grävt ordentligt i plånkan så 
kanske just du står där med en ny LXR 

LE. Om så är fallet har du också fått ett 
gäng riktigt bra packväskor på köpet. 

T570 innebär tvåcylindrig tvåtakts fl äkt-
kyld motor.
TZ1 betyder att du har en tvåcylindrig 
fyrtaktstvin under huven.
TZ1 Turbo LXR LE innebär 177 
frustande hästar och är anledningen 
varför du står och asgarvar framför din 
skoter.

Arctic är verkligen med i matchen då 
det gäller toppskiktet i touringseg-
mentet oavsett modell.

dämperi. 123 hästar är direkt jämförbart 
med de andra tillverkarnas effektsiffror i 
samma segment, men med en cylinder 
mindre. En tvin ger en speciell känsla, 
en bra sådan alltså. Vi kan säga mycket 
om Arctic, det mesta possitivt, men ald-
rig att de är vettiga. Och tur är väl det. 
För hade de varit vettiga, förnuftiga och 
betänksamma, hade vi aldrig fått se TZ1 
Turbo LXR LE, vilket i mina ögon är tou-
ringmaskinernas touringmaskin. Hade 
det funnits en skala på vad som är bra 
och roligt hade denna maskin brakat 
igenom denna och bara fortsatt upp i 
stratosfären.

TZ1 Turbo LXR LE
Haha, vicken jädra namn TZ1 Turbo 
LXR LE! Men å andra sidan har dom lagt 
ner lite möda på just denna modell, så 
varför inte? Varför sådant ståhej då det 
gäller denna maskin? Ja för det första 
har den 177 hästar! Behöver vi säga 
mer. 177 hästar! Jag sa det igen. Den 
här maskinen har allt och lite till, vilket 
den också ska ha i och med en prislapp 
på 169,900, vilket gör den till den i sär-
klass dyraste maskinen på marknaden. 
Med rätta. Den här glidaren sveper fram 
på leden och är fantastiskt pampig i alla 
lägen. Motormässigt går den utanpå 
det mesta och den sticker verkligen ut 
med det udda motorljudet. Pys,fräs och 
vroom. Ja någonting i den stilen. Visst 
den är dyr, men du får också massor av 
nödvändig lyx som tillexempel fjärrstart 
vilket innebär att du kan starta din ma-
skin på håll med en fjärrkontroll. Ganska 
fränt och framför allt någonting som kan 
få vilken dam som helst på fall. I alla fall 
då det gäller kvinnor norr om Dalälven! 
Du får också tre stycken formsydda och 
avtagbara packväskor som sitter som 
en smäck bakom det inställbara rygg-
stödet. Sätes och handvärme för både 
förare och passagerare sitter också där 
(även på TZ1) vilket är skönt då kylan 
biter i lite.

Arctic har som vanligt gjort det där alla 
andra drömmer om och även om du inte 
kommer att köpa en LXR LE måste du 
provköra en vid tillfälle.

Hängslen & Livrem
Om Arctic är tokstollarna i skoterbran-
chen är Yamaha dess motpol. Ingen-
ting görs utan eftertanke, hängslen och 

Arctic Cat
T 570 / TZ1 / TZ1 Turbo LXR LE
Motor: 570 / 1056 / 1056 Turbo
Typ:  2-cyl 2-takt luftkyld förgasare   
 / 2-cyl 4-takt EFI / 2-cyl 4-takt Turbo EFI
Effekt: 60 hk / 123 hk / 177 hk
Elstart: Ja
Färg: Vit / vit / Grön Metallic
Pris: 96,900:- / 139,900:- / 169,900:-
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svångrem. Det är först på senare tid Ya-
maha har tagit ut svängarna lite och bör-
jat jazza till sig och följa rådande trender. 
Det hela har handlat om strikt tänkande 
och lång ledtid mellan tanke och hand-
ling då en idé måste gå igenom många 
korridorer innan den slutligen hamnar i 
produktion. Därför kan Yamaha vissa 
gånger kännas lite tråkiga samtidigt som 
de väldigt sällan är behäftade med några 
som helst felaktigheter. Om Yamaha har 
uppfattats som lite tråkiga förr om åren 
var det nog en och annan kaffekopp som 
sattes i vrångstrupen när de presente-
rade sin ypperligt fina touringmaskin vid 
namn Venture Lite. Var den snygg eller 
ful, eller? Den såg ut som ingenting an-
nat på marknaden och när chocken lagt 
sig har den verkligen växt till en bra säl-
jande fin vettig och praktisk snöskoter. 
Priset har inte bara gjort den till uthyra-

rens favorit utan också ett vettigt val för 
dig som vill ha korrekt ergonomi och en 
lättkörd maskin före blixtrande prestan-
da. Nu skäms i och för sig inte den två-
cylindriga femhundrakubiks fyrtaktarens 
80 kusar för sig då den hänger med i vil-
ket sansat ledtempo som helst. Elstart är 
naturligtvis standard då man inte rycker 
igång en fyrtaktare i första taget samti-
digt som den fina elektriskt manövrerade 
elbacken är uppdaterad till i år med en 
starkare servomotor. Just elbacken kun-
de vara lite marig att få i vissa gånger 
på föregående modeller, men detta är 
som sagt åtgärdat till i år. Handtagsvär-
mare till både passagerare och förare 
sitter där som standard samtidigt som 
ryggstödet är justerbart. Fjädringskom-
ponenterna är fullt tillräckliga för använd-
ningsområdet och ger hela ekipaget en 
mjuk och följsam gång. Det här är en fin 

Venture Lite står för nytänkande och ligger samtidigt bra till i pris. 

bensinsnål trevlig krabat som kommer 
att ge dig många problemfria trevliga mil 
på leden, och vi uppskattar den, till och 
med dess utseende.

Gillar du modellen men vill ha en 
maskin med något större användnings-
område ska du kolla på Venture Multi 
Purpose som får ett överraskande stort 
lastutrymme  när man plockar bort pas-
sagerardynan. Lite bredare matta och 
skidor gör tillsammans med förhållande-
vis låg vikt att maskinen flyter lite bättre 
i snön och gör detta till en  mer använd-
bar maskin. Ha i åtanke att det här är en 
touringmaskin med lite allroundegenska-
per, vill du ha en riktig äventyrsmaskin 
ska du hellre titta på Nytro M-TX.

Kick-ass ruta
RS Venture GT är Yamahas Top of the 
line-tourer och axlar denna mantel på 

sedvanligt tryggt vis. Som vanligt är det-
ta en bra ihopsatt maskin som känns ge-
digen på det där Yamaha-viset. Den är 
inte utflippad och galen som tillexempel 
Arctics LXR LE utan mer sansad. Här 
sitter det en trecylindrig 1049 kubiks 
insprutad 120-hästars trippel under hu-
ven som ger den här maskinen allt från 
bra prestanda till vettig bränsleekonomi. 
Första turen på en fyrtaktare kan upple-
vas som lite ryckig trots att Yamaha har 
försökt bygga bort detta fenomen. Det 
är fyrtaktarens motorbromsegenskaper 
som spökar  så ta det lugnt, detta kom-
mer du att vänja av dig med i och med 
några minuter bakom styret. Hela knepet 
är att du ska vara lite mildare med höger-
tummen när du släpper gasen. Venture 
GT:n har en kick-ass (stor på modernt 
ungdomsspråk) vindruta som ser till att 
du får en bra skyddande bubbla att göm-
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ma dig bakom. Backspeglar, uppvärmda 
handtag både fram och bak, samt ett väl 
tilltaget bagageutrymme innefattas av 
originalutrustningen. Naturligtvis sitter 
här en elstart medan backväxeln läggs 
i manuellt med en spak. Fjädringsmäs-
sigt är GT:n en verklig hit då den tål ett 
betydligt högre tempo (än många andra 
touringskotrar) på leden utan att protes-
tera. Skulle du behöva ändra någonting 
då det gäller fjädringen är det bara att 
jubla då denna är fullt justerbar som på 
vilken crossmaskin som helst. Högsta 
betyg.

Precis som Venture Lite har en halv-
bror med lite mer allroundegenskaper 
har GT:n sin styvkusin RS Venture TF. 
TF:en har en lite längre matta samt en 
fl ip-up funktion på boggin som gör det 
möjligt att backa på på andra ställen 
än en plogad parkering. Den lite längre 

mattan gör  tillsammans med de bredare 
skidorna TF:en en lite bättre maskin ut-
anför leden. Se till att håll fart och tro 
intre att detta är världens värsta lössnö-
maskin. Men den är förvånansvärt bra 
under rätt förhållanden. Det du vunnit 
i längd och bredd då det gäller skidor 
och matta förlorar du på det lite billigare 
och enklare stötdämperiet som sitter på 
TF:n.

Oavsett vilken maskin du än väljer 
i Yamahas touring-sortiment så är jag 
övertygad om att du kommer bli nöjd. 
Yamaha är Yamaha.

Polaris
Polaris har som alla andra tillverkare 
både billigare och dyrare alternativ då 
det gäller touringmaskiner och de är väl 
rustade både på två och fyrtakts-sidan. 
Polaris billigaste touringmaskin heter 

Trail Touring och är utan att tvekan bland 
det tråkigaste som fi nns på marknaden. 
Den kommer aldrig att gå sönder, den 
ruinerar dig inte men kommer å andra 
sidan aldrig heller ge dig någon som 
helst upphetsning i något läge. Den är 
troligtvis ämnad för uthyraren och prisad 
därefter. Med tanke på modellens ålder 
borde dock priset vara lägre, framför allt 
när den slåss med betydligt modernare 
maskiner som tillexempel Grand Touring 
550 F.

Vi går raskt vidare till någonting 
mycket roligare i och med 600 IQ Tou-
ring som har allt från charm körglädje 
och komfort. Prismässigt är det här en 
fullträff vilket placerat denna maskin 
i ett litet eget pris-vacuum. Här sitter 
den välbeprövade och lena insprutade 
Cleanfi re motorn  på 599 kubik. Runt en 
sisådär 120 kusar ger den här motorn, 

Våga prova en Venture Lite. Den ser 
lite skum ut, men är någonting riktigt 
bra. Till och med förarmiljön sticker ut 
lite extra. 

Yamaha
RS Venture GT / RS Venture TF  Venture Lite / Venture Multipurpose
Motor: Genesisi 120   Genesis 80 FI
Typ 3-cyl 4-takt EFI  2-cyl 4-takt EFI
Effekt: 120 hk    80 hk
Elstart: Ja   Ja
Färg: Svart   Blå-grå / Blå-svart
Pris: 144,900:- / 142,900:- 109,900:- / 109,900:-

Venture GT 
är en bra rep-
resentant för 
Yamaha. Ro-
bust med 
kanonbra 
stördämperi.
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för deras väldigt fi na FST IQ Touring är 
värt ett litet glädjeskutt. Skutt! Det här 
är samma maskin som 600  IQ Touring 
men med en betydligt mer touringanpas-
sad motor. Den tvåcylindriga 750-kubiks 
fyrtakts-tvinnen har naturligtvis insprut-
ning, men är också begåvad med en 
turbo. Fyrtaktsmotor och turbo väger 
mer än en liten 600-tvåtaktare, men vi 
ser ingen egentlig nackdel med detta då 
en touringmaskin ska framföras med stil 
och fi ness. Så länge du behåller värdig-
heten och använder den här maskinen 
som det är tänkt är just viktökningen ing-
et problem, tvärtom. Extra vikt betyder 
pondus och i vissa fall en trevligare gång 
på leden. Vill du leka i snön bredvid le-
den kan det däremot bli lite problem. 
Just den där magiska turbon ger för-
resten skoterkörningen en ny dimension 
i och med lite roliga ljud. Pys och fräs 

kombinerat med 140 kusar är alltid un-
derhållande, oavsett hur gammal du är.

Visst, FST saknar lite för att komma 
upp i Arctics LXR LE-klass men är å an-
dra sidan hela 40,000 spänn billigare. Vi 
ser FST som ett riktigt kap om det är 
en fl äskig kryssare du är ute efter. Vill 
du däremot ha en lite sportigare variant 
är det 600:n du ska ha. Gillar du nit-
tiotalet och träsmak, fi nns ju alltid Trail-
touringen.

Byggd för att användas
Är det någon tillverkare som bygger ma-
skiner som är till för att användas så är 
det Lynx. Vem har egentligen kommit på 
att en touringmaskin endast ska använ-
das på led? Lynx bidrag till touringvärl-
den heter Adventure Grand Tourer och 
fi nns som 1200 4-TEC (fyrtaktare alltså) 
och 600 SDI (insprutad tvåtaktare). Den 

är baserad på det fantastiskt fi na REV-X 
chassit som varit en hit från första bör-
jan, starkt och lätt. Det som skiljer dessa 
maskiner mot resten av touringvärlden 
är den 50 centimeter breda mattan. 50 
centimeter bred och 392 centimeter 
lång, det blir ett fotavtryck som ger en 
överlägsen fl ytförmåga i det vita guldet. 
Kamhöjden på 32 millimeter får anses 
som helt okej, då denna maskin ska gå 
mycket på leden. Lynx har valt att salu-
föra sin Adventure som touringmaskin 
och vi kan inte annat säga än att de är 
helt rätt ute. Har du provat att dra en 
pulka eller skoterkäke med en vanlig 
touringmaskin med 38 centimeter bred 
matta? Låt oss säga att femtimattan är 
totalt överlägsen. Man har genom detta 
genidrag fått en maskin som är fantas-
tiskt användbar. Ska vi hitta en nackdel 
är det att den kan upplevas som bred 
över dynan innan man vänjer sig. Detta 
är absolut inget problem, men jag är 
snart 40 och gillar tydligen att gnälla.  
Den fantastiskt fi na 1200:n är det när-
maste elmotor man kan komma då det 
gäller karaktären. Tyst, stark och len. 
Vare sig du väljer 600:n eller 1200:n så 
kommer du få en maskin som är bland 
de renare på marknaden samtidigt som 
bränsleekonomin är fantastiskt bra. I 
och med det inställbara styret och den 
demonterbara bakre delen av dynan 
kan du med några handgrepp förvandla 
denna tourer till en äventyrsmaskin av 
rang. Vill du klättra i berg, ska du köpa 
en lössnömaskin, men vill du böka runt 
i skogsterräng är detta en fantastiskt 
bra snöskoter. I och med att dessa två 
är utrustade med Syncro-låda har du att 
välja mellan hög och lågväxel, vilket kan 
komma väl till pass om du ska dra hem 
ett vedlass. Vips, ett till användningsom-
råde. I våra ögon fi nns det nog ingen 
bättre maskin att köpa för pengarna på 
skogskontot. Såvida du inte inhandlar 
en Ski-Doo Expedition, som är samma 
maskin!

Bauta-stor ruta med bra vindavskilj-
ning gör dig som förare och passage-
rare väl skyddad på längre turer vilket 
återigen bevisar att denna maskin är 
byggs för att användas och en riktig fa-
vorit för oss, oavsett motoralternativ.

Årets snålis
Ski-Doo har alltid satt stor stolthet i sina 
touringmaskiner, och därmed också lagt 
ner stor möda på dem. Lyckligtvis har 
de inte en hel armada av maskiner utan 
gjort det lätt för dig genom att begränsa 
utbudet till en billig och en dyr. Eller rätt-
tare sagt, en skitbillig och en förvånans-
värt mindre dyr. Den skitbilliga  är ny för 

som i sin tur ger maskinen underhållan-
de prestanda kombinerat med godtag-
bar bräsleförbrukning. Bra kalibrerade 
dämpare gör den här tourern ännu lite 
sportigare, utan att den för den skull 
upplevs som stötig och hård. Ergonomin 
är också den bra vilket underlättas med 
den ställbara styrstången som fungerar 
bra på en touringmaskin. Utrustning 
som el-back&start, uppvärmda handtag 
både fram och bak samt inställbart rygg-
stöd är naturligtvis standardutrustning. 
Vi kan kalla 600 IQ Touring för en riktigt 
fi n Sport-tourer som passar dig som gil-
lar att köra skoter, inte åka.

Kapet
Om vi ska höja ögonbrynen lite extra för 
någonting så kan vi göra det för prissätt-
ningen då det gäller Polaris fl aggskepp 
i touringsegmentet. Under 130 papp 

120 hästar och trecylindrig inspru-
tad fyrtaktare ger förutom bra pres-
tanda en skön gång. Fyrtakt och 
touring hör ihop. 
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Vi tycker att årets Grand Touring 550 F är årets ekonomiköp då de verkligen har pri-
sat den rätt samtidigt som du har en maskin som har allt.

Inställbart styre understryker att Lynx  
Adventurer är en maskin som ska an-

vändas.

Lynx går som vanligt sin egen väg och 
i vanlig ordning fungerar det klockrent. 
Touringmaskin och 50-matta är en bra 
kombination. 

sat den rätt samtidigt som du har en maskin som har allt.

Ski-Doo
Grand Touring 550F / Grand Touring SE1200 4-TEC
Motor: Luftkyld 550F / 1200 4-TEC
Typ:  2 cyl 2 takt förgasare /  3-cyl 4-takt EFI
Effekt: 60 hk / 124 hk
Elstart:  Ja / Ja
Färg: Svart / Röd
Pris: 79,00:- / 138,900:-

Lynx
Adventure GrandTourer 600 SDI / 1200 4-tec
Motor:  600 H.O SDI / 1200 4-tec
Typ:  2-cyl 2-takt / 3-cylindrig 4-takt EFI
Effekt: 115 hk / 124 hk
Elstart:  Ja / Ja
Färg:  Svart / Svart
Pris: 132,900:- / 138.900:-
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för deras väldigt fi na FST IQ Touring är 
värt ett litet glädjeskutt. Skutt! Det här 
är samma maskin som 600  IQ Touring 
men med en betydligt mer touringanpas-
sad motor. Den tvåcylindriga 750-kubiks 
fyrtakts-tvinnen har naturligtvis insprut-
ning, men är också begåvad med en 
turbo. Fyrtaktsmotor och turbo väger 
mer än en liten 600-tvåtaktare, men vi 
ser ingen egentlig nackdel med detta då 
en touringmaskin ska framföras med stil 
och fi ness. Så länge du behåller värdig-
heten och använder den här maskinen 
som det är tänkt är just viktökningen ing-
et problem, tvärtom. Extra vikt betyder 
pondus och i vissa fall en trevligare gång 
på leden. Vill du leka i snön bredvid le-
den kan det däremot bli lite problem. 
Just den där magiska turbon ger för-
resten skoterkörningen en ny dimension 
i och med lite roliga ljud. Pys och fräs 

kombinerat med 140 kusar är alltid un-
derhållande, oavsett hur gammal du är.

Visst, FST saknar lite för att komma 
upp i Arctics LXR LE-klass men är å an-
dra sidan hela 40,000 spänn billigare. Vi 
ser FST som ett riktigt kap om det är 
en fl äskig kryssare du är ute efter. Vill 
du däremot ha en lite sportigare variant 
är det 600:n du ska ha. Gillar du nit-
tiotalet och träsmak, fi nns ju alltid Trail-
touringen.

Byggd för att användas
Är det någon tillverkare som bygger ma-
skiner som är till för att användas så är 
det Lynx. Vem har egentligen kommit på 
att en touringmaskin endast ska använ-
das på led? Lynx bidrag till touringvärl-
den heter Adventure Grand Tourer och 
fi nns som 1200 4-TEC (fyrtaktare alltså) 
och 600 SDI (insprutad tvåtaktare). Den 

är baserad på det fantastiskt fi na REV-X 
chassit som varit en hit från första bör-
jan, starkt och lätt. Det som skiljer dessa 
maskiner mot resten av touringvärlden 
är den 50 centimeter breda mattan. 50 
centimeter bred och 392 centimeter 
lång, det blir ett fotavtryck som ger en 
överlägsen fl ytförmåga i det vita guldet. 
Kamhöjden på 32 millimeter får anses 
som helt okej, då denna maskin ska gå 
mycket på leden. Lynx har valt att salu-
föra sin Adventure som touringmaskin 
och vi kan inte annat säga än att de är 
helt rätt ute. Har du provat att dra en 
pulka eller skoterkäke med en vanlig 
touringmaskin med 38 centimeter bred 
matta? Låt oss säga att femtimattan är 
totalt överlägsen. Man har genom detta 
genidrag fått en maskin som är fantas-
tiskt användbar. Ska vi hitta en nackdel 
är det att den kan upplevas som bred 
över dynan innan man vänjer sig. Detta 
är absolut inget problem, men jag är 
snart 40 och gillar tydligen att gnälla.  
Den fantastiskt fi na 1200:n är det när-
maste elmotor man kan komma då det 
gäller karaktären. Tyst, stark och len. 
Vare sig du väljer 600:n eller 1200:n så 
kommer du få en maskin som är bland 
de renare på marknaden samtidigt som 
bränsleekonomin är fantastiskt bra. I 
och med det inställbara styret och den 
demonterbara bakre delen av dynan 
kan du med några handgrepp förvandla 
denna tourer till en äventyrsmaskin av 
rang. Vill du klättra i berg, ska du köpa 
en lössnömaskin, men vill du böka runt 
i skogsterräng är detta en fantastiskt 
bra snöskoter. I och med att dessa två 
är utrustade med Syncro-låda har du att 
välja mellan hög och lågväxel, vilket kan 
komma väl till pass om du ska dra hem 
ett vedlass. Vips, ett till användningsom-
råde. I våra ögon fi nns det nog ingen 
bättre maskin att köpa för pengarna på 
skogskontot. Såvida du inte inhandlar 
en Ski-Doo Expedition, som är samma 
maskin!

Bauta-stor ruta med bra vindavskilj-
ning gör dig som förare och passage-
rare väl skyddad på längre turer vilket 
återigen bevisar att denna maskin är 
byggs för att användas och en riktig fa-
vorit för oss, oavsett motoralternativ.

Årets snålis
Ski-Doo har alltid satt stor stolthet i sina 
touringmaskiner, och därmed också lagt 
ner stor möda på dem. Lyckligtvis har 
de inte en hel armada av maskiner utan 
gjort det lätt för dig genom att begränsa 
utbudet till en billig och en dyr. Eller rätt-
tare sagt, en skitbillig och en förvånans-
värt mindre dyr. Den skitbilliga  är ny för 

som i sin tur ger maskinen underhållan-
de prestanda kombinerat med godtag-
bar bräsleförbrukning. Bra kalibrerade 
dämpare gör den här tourern ännu lite 
sportigare, utan att den för den skull 
upplevs som stötig och hård. Ergonomin 
är också den bra vilket underlättas med 
den ställbara styrstången som fungerar 
bra på en touringmaskin. Utrustning 
som el-back&start, uppvärmda handtag 
både fram och bak samt inställbart rygg-
stöd är naturligtvis standardutrustning. 
Vi kan kalla 600 IQ Touring för en riktigt 
fi n Sport-tourer som passar dig som gil-
lar att köra skoter, inte åka.

Kapet
Om vi ska höja ögonbrynen lite extra för 
någonting så kan vi göra det för prissätt-
ningen då det gäller Polaris fl aggskepp 
i touringsegmentet. Under 130 papp 

120 hästar och trecylindrig inspru-
tad fyrtaktare ger förutom bra pres-
tanda en skön gång. Fyrtakt och 
touring hör ihop. 
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Vi tycker att årets Grand Touring 550 F är årets ekonomiköp då de verkligen har pri-
sat den rätt samtidigt som du har en maskin som har allt.

Inställbart styre understryker att Lynx  
Adventurer är en maskin som ska an-

vändas.

Lynx går som vanligt sin egen väg och 
i vanlig ordning fungerar det klockrent. 
Touringmaskin och 50-matta är en bra 
kombination. 

sat den rätt samtidigt som du har en maskin som har allt.

Ski-Doo
Grand Touring 550F / Grand Touring SE1200 4-TEC
Motor: Luftkyld 550F / 1200 4-TEC
Typ:  2 cyl 2 takt förgasare /  3-cyl 4-takt EFI
Effekt: 60 hk / 124 hk
Elstart:  Ja / Ja
Färg: Svart / Röd
Pris: 79,00:- / 138,900:-

Lynx
Adventure GrandTourer 600 SDI / 1200 4-tec
Motor:  600 H.O SDI / 1200 4-tec
Typ:  2-cyl 2-takt / 3-cylindrig 4-takt EFI
Effekt: 115 hk / 124 hk
Elstart:  Ja / Ja
Färg:  Svart / Svart
Pris: 132,900:- / 138.900:-
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Trail-Touringen är välbeprövad, bra, trygg och driftsäker men i dagsläget ganska 
tråkig. Vi hoppas på en nyare modell nästa år. 

Polaris Turbo FST är fantastiskt fi n både då det gäller komfort, prestanda och pris. 
Helt klart värd all kolla upp. 

året och har ersatt den äldre REV-ba-
serade GTX 550 F, Grand Touring 550 
F är född. Den är baserad som sig bör 
på REV-X plattformen och har därmed 
ändrat utseende till det kantigare och 
modernare hållet. Ordentligt formsydd 
dyna med klara stöd för både passa-
gerare och förare. Ryggstöd och hand-
tagsskydd där bak, samt värme både 
fram och bak. Här sitter det både back-
speglar som standard samtidigt som du 
har ett 12-volts uttag för uppladdning av 
telefon eller drivning av GPS och elupp-
värmt visir. Vi gillar utrustningsnivån på 
den här maskinen som kostar på kro-
nan lika mycket som polaris 550, men 
är hästlängder trevligare. Stötdämperiet 
är naturligtvis billigast möjliga, men fung-
erar samtidigt väldigt bra och framför allt 
godtagbart för prislappen. Man får vad 
man betalar för. Då det gäller nya Grand 
Touring 550 F får man förbaskat mycket 
för pengarna, årets köp i ekonomiklas-
sen.

Len som en sommarvind
Grand Touring SE 1200 4-TEC är en 
uppvisning i vad Ski-Doo kan från bör-
jan till slut och vi skrev tidigare att den 
var förvånansvärt mindre dyr. Vi menar 
naturligtvis att du får mycket för peng-
arna. Det här är Ski-Doos fl aggskepp 
och vi ser bland annat den ACS as-
sisterade boggin. ACS betyder att den 
bakre dämparens förspänning i boggin 
kan justeras med tummen på styret och 
att du på så sätt kan hitta en skön inställ-
ning under gång. Du slipper med andra 
ord stå på alla fyra med arslet i vädret 
och slå knogarna blodiga mot boggin så 
fort frun ska med. Den 130 kusar starka 
fyrtakts-trean gör sitt jobb och ger ma-
skinen all kraft den behöver, och faktiskt 
lite till. Den fl äskiga och påkostade dyn-
an ger mer än bra komfort och ger hela 
maskinen ett gediget intryck. Det fi nns 
föresten en extradyna som tillbehör så 
att du helt plötsligt kan åka tre på den 
här maskinen. Naturligtvis fi nns alla an-
dra möjliga lyxateraljer man kan behöva 
för en trevlig dagsturer i fjällvärlden.

Köpa touringmaskin
Detta om detta. En sak är säker. Oav-
sett vad du är ute efter så fi nns det en 
maskin för just dig, oavsett om du har 
du stor eller liten plånbok. Om pengarna 
fi nns och du är sugen på någonting an-
norlunda så tycker jag att du ska ta dig 
en extra titt på Arctics LXR LE. Maski-
nen är galen, priset ännu galnare, men 
den har det där extra. Har du inte peng-
arna, försök att få dig en provtur på nå-
gon sätt. Vill du åka turbo men lägga ut 

lite mindre så fi nns Polaris fi na FST som 
är ett väl beprövat kort och som går som 
kulor och krut. Yamahas RS Venture har 
i och för sig ingen turbo, men är tillräck-
ligt kraftfull ändå, samtidigt som Yama-
han som vanligt är ett tryggt köp. Lynx 
touringmaskiner har ett bredare använd-
ningsområde i och med den lite bredare 
mattan. Detta gör den till det vettigaste 
köpet. Ski-Doo har helt klart en av de 
mer solida konstruktionerna och känns 
genomarbetad, samtidigt som den är 
fantastiskt lyxig och trevlig. Idag kan du 
få dig en riktigt fi n tourinmaskin för straxt 
under 80,000:-. Nu för tiden fi nns det så 
in i hellskotta mycket roliga olika origi-
naltillbehör att köpa till din touringmaskin 
om du nu skulle känna för att göra den 
lite personlig.  Idag fi nns det egentligen 
inga dåliga maskiner. Alla tillverkare hål-
ler en jämn och hög kvalitét och det är 
egentligen du själv som måste hitta det 
där lilla extra som tilltalar dig. Gör dig 
en trevlig lördag genom att besöka dina 
handlare och få en överblick över vad de 
kan erbjuda just dig och din familj. Lycka 
till i Touringdjungeln!

Polaris
Trail Touring / 600 IQ Touring / FST IQ Touring
Motor: Luftkyld 550 / 600 Cleanfi re / Weber tvin Turbo EFI
Typ:  2-cyl 2-takt förgasare / 2-cyl tvåtakt EFI / 2-cyl 4-takt turbo EFI
Effekt: 60 hk / 125 hk / 140 hk
Elstart: Ja
Färg: Blå / Silver / Blå
Pris: 79,900:- / 119,900:- / 129,900:-

Polaris 600 Touring är en 
trevlig sporttourer som 
känns lättmanövrerad. 
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Team Motorhuset/Polaris har de 
senaste åren varit representera-
de i skotercrossens säsongsöpp-

ning i Duluth, USA. Detta år var inget 
undantag. Vi skulle ha varit represente-
rade om det inte vore för en liten detalj. 
Snö. Eller rättare sagt bristen på snö. 
Och som de flesta vet så är skotercross 
tillsammans med snö en bra kombina-
tion. Skotercross utan snö som det nu 
blev i detta fall resulterade i 10 dagars 
teambuilding i form av en roadtrip. 
Häng med på en resa som vi i teamet 
alltid kommer att minnas med glädje, 
värme och äventyrslusta.

Torsdag 19 november
Samling på Motorhuset, det sista mö-
tet inför avresan. Tråkiga nyheter från 
USA – snön lyser med sin frånvaro men 
enligt ISOC har man inga planer på att 
ställa in Duluth. Slutgiltigt besked läm-
nas måndagen den 23:e.  Tävlingen är 
anrik. I 18 års tid har Duluth varit sym-
bolen för säsongsstarten i USA. Den 
räknas också som den största i hela se-
rien och den som lockar flest deltagare. 

Hittills har man aldrig behövt ställa in 
eller skjuta upp racet...

Teamet väger för och emot. Ska vi, 
eller ska vi inte åka? Går biljetterna 
boka om?

Vi har hyrt skotrar av Bruce på Team 
Southside Polaris. Southsides bas lig-
ger i Boston och därifrån till Duluth har 
man en nätt tripp på 250 mil. Bruce 
meddelar att han avvaktar tills ISOC 
ger beskedet. Okej. Vi kollar om bil-
jetterna går att boka om vilket det inte 
gör. De flesta är dock eniga om att vi 
ska åka. Pontus fäller en talande kom-
mentar: ”Hur skulle vi känna oss om vi 
stannade hemma och det blir race?” 
Förmodligen som innehållet i de svarta 
påsarna man kan återfinna i hundlatri-
nen. Saken är avgjord, Frösön nästa.

Fredag 20 november
Hela teamet träffas efter en osedvan-
ligt hektisk dag på Åre/Östersunds 
flygplats. Alla kom utan problem med 
planet till Arlanda. Packningen också. 
Efter incheckning på Rest & Fly så åt 
vi en gemensam middag i Sky City och 

lyssnade på Stefans fantastiska skoter-
skrönor. Arne snackade med Matt Jud-
nick som gav följande besked: ”It does 
not look good...”

Vi surfade febrilt efter snö på diverse 
vädersajter och bestämde oss för att 
den som gav mest positiva väderrap-
porten var mest sanningsenlig.

Lördag 21 november
Hur exotisk är egentligen en flygresa 
som sträcker sig närmare 30 timmar? 
Ämnet går förmodligen att doktorera 
om. Hur som helst, vår rutt var: Stock-
holm-Amsterdam-Atlanta-Minneapolis.

Sent lördagskväll, lokal tid, trillade vi 
äntligen ner i Minneapolis. Halva styr-
kan hoppade på ett tidigare flyg från At-
lanta och väntade därmed in resterande 
gäng med hyrbilarna klara.

Minneapolis. Smaka på namnet. Här 
ligger Polaris högkvarter, här ligger 
Mall of America och här spelar Min-
nesota Wilds hockey. Man pratar om 
Twin Cities, dvs. Minneapolis och St 
Paul där den senare räknas som huvud-
stad i delstaten. Båda städerna ligger 

i anslutning till varandra och gemen-
samt ligger de i delstaten Minnesota. 
Här finns många svenskättlingar. Så 
gott som varje jänkare vi pratade med 
nämnde att de hade släkt från Sverige. 
Minnesota är den 32:a delstaten och 
gick med i unionen 1858. Här finns 
också en mängd sjöar, nämligen fler än 
15.000 stycken och killen som döpte 
sjöarna hade inte högsta betyget i krea-
tivitet. Här finner man bland annat 201 
st Mud Lakes, 154 st Long Lakes och 
83 Bass Lakes.

Den stora nyheten då vi sent på kväl-
len anlände till ett hotell i utkanten var 
att Evenssons lilla bärbara hade fått 
skärmen intryckt och därmed spruckit. 
Evensson försäkrade sig om att alla i 
hela teamet fick reda på detta redan i 
samma stund han upptäckte det. Och 
resten av resan också för den delen.

Söndag 22 november
Det är alltid lättare att resa västerut om 
vi snackar tidsomställning. Glada och 
pigga åt vi en näringsrik frukost och 
gjorde upp planerna för dagen. Björk-

Harley Davidson serial no 1

Tack Star Per-
formance för 
all hjälp!

Ompackning. Christer försökte packa 
ner sig själv utan framgång.

Arnie och Marcus på väg in till Cabelas 
och måhända köpa sig ett automatvapen.
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lund fick för första gången stifta närmare 
bekantskap med amerikanskt kaffe. ”Det 
smakar som té!”, sade han till frukost-
personalen fast på oefterhärmlig sveng-
elska. Stefan har så rätt och rutinerade 
Ulf, pappa till Pontus, langade upp en 
burk med Nescafé för att krydda på den 
bleka, sunkiga drycken.

Vi checkade ut och drog raka spåret 
till Cabelas. En orgie för den som är jakt, 
fiske eller naturintresserad. En orgie för 
Niclas Persson med andra ord. Det du 
inte finner här inom fiske finns inte. Det 
du inte finner här inom jakt finns inte. 
Finner du inte det skjutvapen du så hett 
eftersöker så går det säkerligen att be-
ställa. Varför inte inviga din 10 åriga dot-
ter i skjutandets ädla konst med ett rosa 
gevär i kaliber 22? (Från avdelningen 
Youth...). Köp dig ett eget exemplar av 
en Kalashnikov. Eller slå på stort på en 
gång, investera i ett riktigt snipergevär 
med kaliber 50. Makabert är det enda 
som åker genom huvudet då man står 
framför den ungefär 200 meter långa 
vapendisken.

Nåväl, plånböckerna började gå som 

klapprande gäddkäftar då vi frossade i 
coola t-shirts, fiskevästar, fiskedrag och 
hundpejlingsutrustning. Någon timme 
var det dags för nästa anhalt, Mall of 
America i Minneapolis. Här finner man 
inte mindre än 520 butiker på ett 39 
hektar stort köpcentrum. I mitten hittar 
man nöjesfältet. Stället försörjer 12 000 
anställda och räknas som USA:s största 
köpcentrum. Arne visade raskt vägen till 
en spelhall med Nascarbilar. Sjukt kul 
där pappa till Oge, Christer Hellgren 
var namnet för dagen. Plånböckerna 
fortsatte att klappra och efter några tim-
mar drog vi in till downtown Minnepolis. 
Stefan hann naturligtvis med att både 
bränna däck och köra mot enkelriktat 
innan vi checkade in på ett Radisson ho-
tell för att därefter käka middag på Hard 
Rock Café.

Måndag 23 november
Beskedet kom 09.00. Tävlingen är upp-
skjuten två veckor. Även om man har 
20-talet snökanoner hjälps inte detta om 
inte kylan finns. Vi tog oss samman och 
käkade en mycket bra frukost. Evensson 

var speciellt nöjd över sin bagel, som 
han kallade för beagle och som kostade 
10 pengar. Det ingick en ask Philadel-
phiaost. Endast. 

Efter frukost tog vi ett spontant vad-
göra-möte i hotellobbyn. Biljetterna hem 
gick inte att boka om, så varför inte göra 
det bästa av saken – vi drar på en Ro-
adtrip!

Sagt och gjort. Vi drog norr om stan till 
ett lager åt FXR och hämtade ut säsong-
ens grymt snygga skoterkläder och det 
redan trånga utrymmet i bilarna minska-
de drastiskt. Kompassriktning mot Wa-
sau, sydöst om Minneapolis, togs ut och 
avståndet visade på ca 30 mil. En nätt 
tripp så här på måndageftermiddagen. 
Väl framme, efter många trevliga stopp 
på vägen, drog hela gänget iväg och 
spelade bowling där Peter tog fram slip-
stenen och visade hur den skulle dras.

Tisdag 24 november
Polaris Race Department, Wasau. Jud-
nicks och LaValles truckar hälsade oss 
välkomna och vi var i paradiset. Race 
Department drivs av Polaris men man 
delar verkstaden med Team Judnick, 
Levi LaValle och Team Hentges. Tom 
Rager JR hälsade oss välkomna och vi-
sade oss runt verksamheten. Inne i verk-
staden fann vi bland annat Chris Kafkas 
skotrar som var under översyn efter hel-
gens träning på Planet X. Mekanikerna 
som jobbade med skotrarna är anställda 
av respektive team, men det är Polaris 
som sköter själva ruljansen. 

Inne i verkstaden stod Polaris egen 
truck som fungerar som en reservdels-
bod till Polaristeamen ute på tävlingarna. 
Scott Judnick dök upp som korven ur 
spenaten och visade oss runt i sin se-
mitrailer. Dessa fordon är helt makalösa, 
men ingenting för svensk skotercross 
ännu. Det finns inte en depå som kan 
svälja en sån här pryl.

Scott och Tom berättade hur tävling-
arna körs idag, vilka ändringar som är 
på gång och hur de tycker man ska åka 
skotercross. De var rörande ense om att 
kostnaderna måste tas ner för att göra 
sporten mer tillgänglig, speciellt gäl-
lande Mod-reglementet. Tom menade 
att här i Wasau kan man bygga skotrar 
med komponenter som inte ens finns 
att köpa för pengar på marknaden. Han 
tyckte solidariskt nog själv att det kän-
des orättvist, förarna borde kunna tävla 
mot varandra på samma villkor.

I år kommer man att köra med 20 kil-
lar på startlinjen, vilket Scott kommen-
terade: ”Yeah, there will be a few more 
obstacles out on the track this year.”

Vi tackade Scott, Tom, killarna i verk-

staden och hunden Tucker för rundtu-
ren, sa på återseende och drog snabbt 
till närmaste Pizza Hut för en närings-
riktig lunch. I detta förlovade land av 
konsumtionshysteri och friterad fet mat 
så tyckte fler än en i teamet att salladen 
var godast.

Nästa stopp Milwaukee. 10 mil kvar 
tog det stopp på ett factory outlet köp-
centrum som Svempa med sina hökö-
gon lokaliserade. Gäddkäfteriet satte 
återigen igång och några timmar se-
nare var det akut ont om plats i bilarna. 
Svempa hade fortfarande inte hittat en 
utbytesskärm till sin laptop och siktade 
in sig på en Canada Goose jacka. Som 
han heller inte hittade.

Onsdag 25 november
I Wisconsin ligger Milwaukee. I Milwau-
kee ligger Harley Davidson museum. I 
museet finns Harley Davidson serial no 
1 och det var ett känslomässigt möte 
för många i teamet. Niclas grät nog en 
liten skvätt, fast han kommer aldrig att 
erkänna det. Har du vägarna förbi Mil-
waukee så rekommenderas ett stopp 
på Harley Davidson museum varmt. 
Även om man inte är ett dugg intres-
serad av historien kring mc-märket så 
är det en upplevelse att vandra i dessa 
korridorer och utställningshallar.

15 mil kvar till Chicago så varför ens 
tveka? Nej, trodde inte det och några 
timmar senare var vi i världsmetropolen 
med krånglande gps:er då skyskra-
porna skymde satelliterna. Och givetvis 
skulle vi bo mitt i downtown. Nåväl, tack 
vare Svempas och Stefans flinka bilkör-
ning kom vi till sist fram till Avenue Hotel 
för att raskt duscha av oss resdammet 
och gå vidare till Gibson Steakhouse.

Om Harley Davidson museum var 
stort för många i teamet så var Gibson 
Steakhouse så nära religion som man 
kan komma för vår matlagningsintresse-
rade mediakille Peter. Här har förmodli-
gen alla i hela världen ätit. Väggarna är 
sprängfyllda med fotografier och auto-
grafer från celebriteter som stannat till 
för en fantastisk måltid. Hela teamet fick 
plats runt ett stort bord, kyparen kom 
in och tog över showen fullständigt. 
Han skickade på oss fräsch sallad, kött 
medium stekt och medium well done. 
Frågvise Peter fick en guidad tur i köket 
och var därefter tämligen okontaktbar. 
En fetlagd italienare med tandpetare i 
munnen hade i köket förklarat att köttet 
tillagas i en slags ugn som är makalös 
het, 1800 grader farenheit. Bland an-
nat.

Efter middagen drog större delen av 
teamet tillbaka till hotellet, några stan-
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Team Motorhuset/Polaris har de 
senaste åren varit representera-
de i skotercrossens säsongsöpp-

ning i Duluth, USA. Detta år var inget 
undantag. Vi skulle ha varit represente-
rade om det inte vore för en liten detalj. 
Snö. Eller rättare sagt bristen på snö. 
Och som de flesta vet så är skotercross 
tillsammans med snö en bra kombina-
tion. Skotercross utan snö som det nu 
blev i detta fall resulterade i 10 dagars 
teambuilding i form av en roadtrip. 
Häng med på en resa som vi i teamet 
alltid kommer att minnas med glädje, 
värme och äventyrslusta.

Torsdag 19 november
Samling på Motorhuset, det sista mö-
tet inför avresan. Tråkiga nyheter från 
USA – snön lyser med sin frånvaro men 
enligt ISOC har man inga planer på att 
ställa in Duluth. Slutgiltigt besked läm-
nas måndagen den 23:e.  Tävlingen är 
anrik. I 18 års tid har Duluth varit sym-
bolen för säsongsstarten i USA. Den 
räknas också som den största i hela se-
rien och den som lockar flest deltagare. 

Hittills har man aldrig behövt ställa in 
eller skjuta upp racet...

Teamet väger för och emot. Ska vi, 
eller ska vi inte åka? Går biljetterna 
boka om?

Vi har hyrt skotrar av Bruce på Team 
Southside Polaris. Southsides bas lig-
ger i Boston och därifrån till Duluth har 
man en nätt tripp på 250 mil. Bruce 
meddelar att han avvaktar tills ISOC 
ger beskedet. Okej. Vi kollar om bil-
jetterna går att boka om vilket det inte 
gör. De flesta är dock eniga om att vi 
ska åka. Pontus fäller en talande kom-
mentar: ”Hur skulle vi känna oss om vi 
stannade hemma och det blir race?” 
Förmodligen som innehållet i de svarta 
påsarna man kan återfinna i hundlatri-
nen. Saken är avgjord, Frösön nästa.

Fredag 20 november
Hela teamet träffas efter en osedvan-
ligt hektisk dag på Åre/Östersunds 
flygplats. Alla kom utan problem med 
planet till Arlanda. Packningen också. 
Efter incheckning på Rest & Fly så åt 
vi en gemensam middag i Sky City och 

lyssnade på Stefans fantastiska skoter-
skrönor. Arne snackade med Matt Jud-
nick som gav följande besked: ”It does 
not look good...”

Vi surfade febrilt efter snö på diverse 
vädersajter och bestämde oss för att 
den som gav mest positiva väderrap-
porten var mest sanningsenlig.

Lördag 21 november
Hur exotisk är egentligen en flygresa 
som sträcker sig närmare 30 timmar? 
Ämnet går förmodligen att doktorera 
om. Hur som helst, vår rutt var: Stock-
holm-Amsterdam-Atlanta-Minneapolis.

Sent lördagskväll, lokal tid, trillade vi 
äntligen ner i Minneapolis. Halva styr-
kan hoppade på ett tidigare flyg från At-
lanta och väntade därmed in resterande 
gäng med hyrbilarna klara.

Minneapolis. Smaka på namnet. Här 
ligger Polaris högkvarter, här ligger 
Mall of America och här spelar Min-
nesota Wilds hockey. Man pratar om 
Twin Cities, dvs. Minneapolis och St 
Paul där den senare räknas som huvud-
stad i delstaten. Båda städerna ligger 

i anslutning till varandra och gemen-
samt ligger de i delstaten Minnesota. 
Här finns många svenskättlingar. Så 
gott som varje jänkare vi pratade med 
nämnde att de hade släkt från Sverige. 
Minnesota är den 32:a delstaten och 
gick med i unionen 1858. Här finns 
också en mängd sjöar, nämligen fler än 
15.000 stycken och killen som döpte 
sjöarna hade inte högsta betyget i krea-
tivitet. Här finner man bland annat 201 
st Mud Lakes, 154 st Long Lakes och 
83 Bass Lakes.

Den stora nyheten då vi sent på kväl-
len anlände till ett hotell i utkanten var 
att Evenssons lilla bärbara hade fått 
skärmen intryckt och därmed spruckit. 
Evensson försäkrade sig om att alla i 
hela teamet fick reda på detta redan i 
samma stund han upptäckte det. Och 
resten av resan också för den delen.

Söndag 22 november
Det är alltid lättare att resa västerut om 
vi snackar tidsomställning. Glada och 
pigga åt vi en näringsrik frukost och 
gjorde upp planerna för dagen. Björk-

Harley Davidson serial no 1

Tack Star Per-
formance för 
all hjälp!

Ompackning. Christer försökte packa 
ner sig själv utan framgång.

Arnie och Marcus på väg in till Cabelas 
och måhända köpa sig ett automatvapen.

36 4-09/10

36_39.indd   36 2009-12-21   09.18

lund fick för första gången stifta närmare 
bekantskap med amerikanskt kaffe. ”Det 
smakar som té!”, sade han till frukost-
personalen fast på oefterhärmlig sveng-
elska. Stefan har så rätt och rutinerade 
Ulf, pappa till Pontus, langade upp en 
burk med Nescafé för att krydda på den 
bleka, sunkiga drycken.

Vi checkade ut och drog raka spåret 
till Cabelas. En orgie för den som är jakt, 
fiske eller naturintresserad. En orgie för 
Niclas Persson med andra ord. Det du 
inte finner här inom fiske finns inte. Det 
du inte finner här inom jakt finns inte. 
Finner du inte det skjutvapen du så hett 
eftersöker så går det säkerligen att be-
ställa. Varför inte inviga din 10 åriga dot-
ter i skjutandets ädla konst med ett rosa 
gevär i kaliber 22? (Från avdelningen 
Youth...). Köp dig ett eget exemplar av 
en Kalashnikov. Eller slå på stort på en 
gång, investera i ett riktigt snipergevär 
med kaliber 50. Makabert är det enda 
som åker genom huvudet då man står 
framför den ungefär 200 meter långa 
vapendisken.

Nåväl, plånböckerna började gå som 

klapprande gäddkäftar då vi frossade i 
coola t-shirts, fiskevästar, fiskedrag och 
hundpejlingsutrustning. Någon timme 
var det dags för nästa anhalt, Mall of 
America i Minneapolis. Här finner man 
inte mindre än 520 butiker på ett 39 
hektar stort köpcentrum. I mitten hittar 
man nöjesfältet. Stället försörjer 12 000 
anställda och räknas som USA:s största 
köpcentrum. Arne visade raskt vägen till 
en spelhall med Nascarbilar. Sjukt kul 
där pappa till Oge, Christer Hellgren 
var namnet för dagen. Plånböckerna 
fortsatte att klappra och efter några tim-
mar drog vi in till downtown Minnepolis. 
Stefan hann naturligtvis med att både 
bränna däck och köra mot enkelriktat 
innan vi checkade in på ett Radisson ho-
tell för att därefter käka middag på Hard 
Rock Café.

Måndag 23 november
Beskedet kom 09.00. Tävlingen är upp-
skjuten två veckor. Även om man har 
20-talet snökanoner hjälps inte detta om 
inte kylan finns. Vi tog oss samman och 
käkade en mycket bra frukost. Evensson 

var speciellt nöjd över sin bagel, som 
han kallade för beagle och som kostade 
10 pengar. Det ingick en ask Philadel-
phiaost. Endast. 

Efter frukost tog vi ett spontant vad-
göra-möte i hotellobbyn. Biljetterna hem 
gick inte att boka om, så varför inte göra 
det bästa av saken – vi drar på en Ro-
adtrip!

Sagt och gjort. Vi drog norr om stan till 
ett lager åt FXR och hämtade ut säsong-
ens grymt snygga skoterkläder och det 
redan trånga utrymmet i bilarna minska-
de drastiskt. Kompassriktning mot Wa-
sau, sydöst om Minneapolis, togs ut och 
avståndet visade på ca 30 mil. En nätt 
tripp så här på måndageftermiddagen. 
Väl framme, efter många trevliga stopp 
på vägen, drog hela gänget iväg och 
spelade bowling där Peter tog fram slip-
stenen och visade hur den skulle dras.

Tisdag 24 november
Polaris Race Department, Wasau. Jud-
nicks och LaValles truckar hälsade oss 
välkomna och vi var i paradiset. Race 
Department drivs av Polaris men man 
delar verkstaden med Team Judnick, 
Levi LaValle och Team Hentges. Tom 
Rager JR hälsade oss välkomna och vi-
sade oss runt verksamheten. Inne i verk-
staden fann vi bland annat Chris Kafkas 
skotrar som var under översyn efter hel-
gens träning på Planet X. Mekanikerna 
som jobbade med skotrarna är anställda 
av respektive team, men det är Polaris 
som sköter själva ruljansen. 

Inne i verkstaden stod Polaris egen 
truck som fungerar som en reservdels-
bod till Polaristeamen ute på tävlingarna. 
Scott Judnick dök upp som korven ur 
spenaten och visade oss runt i sin se-
mitrailer. Dessa fordon är helt makalösa, 
men ingenting för svensk skotercross 
ännu. Det finns inte en depå som kan 
svälja en sån här pryl.

Scott och Tom berättade hur tävling-
arna körs idag, vilka ändringar som är 
på gång och hur de tycker man ska åka 
skotercross. De var rörande ense om att 
kostnaderna måste tas ner för att göra 
sporten mer tillgänglig, speciellt gäl-
lande Mod-reglementet. Tom menade 
att här i Wasau kan man bygga skotrar 
med komponenter som inte ens finns 
att köpa för pengar på marknaden. Han 
tyckte solidariskt nog själv att det kän-
des orättvist, förarna borde kunna tävla 
mot varandra på samma villkor.

I år kommer man att köra med 20 kil-
lar på startlinjen, vilket Scott kommen-
terade: ”Yeah, there will be a few more 
obstacles out on the track this year.”

Vi tackade Scott, Tom, killarna i verk-

staden och hunden Tucker för rundtu-
ren, sa på återseende och drog snabbt 
till närmaste Pizza Hut för en närings-
riktig lunch. I detta förlovade land av 
konsumtionshysteri och friterad fet mat 
så tyckte fler än en i teamet att salladen 
var godast.

Nästa stopp Milwaukee. 10 mil kvar 
tog det stopp på ett factory outlet köp-
centrum som Svempa med sina hökö-
gon lokaliserade. Gäddkäfteriet satte 
återigen igång och några timmar se-
nare var det akut ont om plats i bilarna. 
Svempa hade fortfarande inte hittat en 
utbytesskärm till sin laptop och siktade 
in sig på en Canada Goose jacka. Som 
han heller inte hittade.

Onsdag 25 november
I Wisconsin ligger Milwaukee. I Milwau-
kee ligger Harley Davidson museum. I 
museet finns Harley Davidson serial no 
1 och det var ett känslomässigt möte 
för många i teamet. Niclas grät nog en 
liten skvätt, fast han kommer aldrig att 
erkänna det. Har du vägarna förbi Mil-
waukee så rekommenderas ett stopp 
på Harley Davidson museum varmt. 
Även om man inte är ett dugg intres-
serad av historien kring mc-märket så 
är det en upplevelse att vandra i dessa 
korridorer och utställningshallar.

15 mil kvar till Chicago så varför ens 
tveka? Nej, trodde inte det och några 
timmar senare var vi i världsmetropolen 
med krånglande gps:er då skyskra-
porna skymde satelliterna. Och givetvis 
skulle vi bo mitt i downtown. Nåväl, tack 
vare Svempas och Stefans flinka bilkör-
ning kom vi till sist fram till Avenue Hotel 
för att raskt duscha av oss resdammet 
och gå vidare till Gibson Steakhouse.

Om Harley Davidson museum var 
stort för många i teamet så var Gibson 
Steakhouse så nära religion som man 
kan komma för vår matlagningsintresse-
rade mediakille Peter. Här har förmodli-
gen alla i hela världen ätit. Väggarna är 
sprängfyllda med fotografier och auto-
grafer från celebriteter som stannat till 
för en fantastisk måltid. Hela teamet fick 
plats runt ett stort bord, kyparen kom 
in och tog över showen fullständigt. 
Han skickade på oss fräsch sallad, kött 
medium stekt och medium well done. 
Frågvise Peter fick en guidad tur i köket 
och var därefter tämligen okontaktbar. 
En fetlagd italienare med tandpetare i 
munnen hade i köket förklarat att köttet 
tillagas i en slags ugn som är makalös 
het, 1800 grader farenheit. Bland an-
nat.

Efter middagen drog större delen av 
teamet tillbaka till hotellet, några stan-

Svempa på väg ut på Planet X
Cool Hummer på Excel Arena där det 

spelades NHL hockey
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nade kvar ute på diverse musikbarer 
men natten blev inte särskilt lång.

Torsdag 26 november
Ibland är det nödvändigt att stanna upp i 
tillvaron och ta reda på var man befinner 
sig. Lunchtid den 26 november befann 
vi oss 412 meter upp i luften i Sears 
Tower. Långt borta från skoterbanor, 
snö, variatorer, mattor, styrhöjare och 
glidskenor. En vecka tidigare befann vi 
oss på Motorhuset i Östersund. Tänk så 
märkvärdigt livet kan vara ibland!

Från Sears Tower har man en rejäl 
överblick över Chicago. Staden sträcker 
sig ofattbara 17 mil från den ena änden 
till den andra. En riktigt klar dag kan man 
tydligen se nästan ända upp till Milwau-
kee. Och för att vara riktigt märkvärdig 
kan man kliva ut i små kuber av pansar-
glas, titta ner på fötterna och se marken 
412 meter nedanför. Ulf uttryckte det: 
”Statistiken visar att förr eller senare tril-
lar en kub ner.” Niclas och Peter var ald-
rig ut i kuberna och kan härmed skryta 
med detta.

Eftermiddagen tillbringades på Sci-
ence Museum. Precis som allt det andra 
vi hade upplevt var Science museum gi-
gantiskt. Vi fick en guidad tur i den tyska 
ubåt som de allierade lyckades fånga 
under andra världskriget. I ubåten fann 
man den berömda Enigmamaskinen, 
tyskarnas krypteringsmaskin. Med Enig-
ma kunde de allierade knäcka tyskarnas 
kommunikation och det gjorde att rätt 
lag vann till sist.

Efter oerhört många intryck lämnade 
vi på eftermiddagen Chicago och åkte 
återigen upp mot Minneapolis. Då 25 
mil återstod stannade vi och sov på ett 
hotell som hade pool, något som våra 
yngre piloter uppskattade. Det fanns 
också bubbelpool något som vi andra 
fann själsgivande. I den poolen träffade 
vi en resande kvinna från södern som 
bland annat berättade att i USA odlar 
man blåbär.

Dagen sammanfattas i orden: Sears 
Tower, 412 meter, Enigma, ubåt och od-
lade blåbär. Hej hopp!

Fredag 27 november
Upp med tuppen precis som de andra 
dagarna. Niclas har svår damp på mor-
narna och vill iväg. Det spelar ingen roll 
var, iväg bara. Dagens schema bestod 
av den resterande bilresan till Minnea-
polis och NHL fighten mellan Minne-
sota Wilds och Colorado Avalanche. 
Av någon underlig anledning, förmod-
ligen helt på måfå, lyckades vi komma 
in i Excel Arena före alla andra. Är du 
motorsportutövare är du oftast indivi-

dualist och hatar lagsporter. Är du i USA 
måste du dock, trots detta, besöka en 
NHL match. Det här är man bra på. Det 
är show rakt igenom och matchen var 
riktigt bra där Wilds spöade upp Ava-
lanche med 5-3. Makalös stämning. Vi 
lyckades med konststycket att få Sveri-
geflaggan och Motorhuset loggan med 
på jumbotronen.

Nästa uppgift var gocart där Stefan 
gick segrande ur striden. Under tiden 
meddelade Arne att man gjorde snö för 
fulla muggar uppe i Aurora och att vi 
kunde låna två skotrar från Star Perfor-
mance teamet. Det var inget att fundera 
på. Aurora ligger ungefär 40 mil norr 
om Minneapolis och vi drog tämligen 
omgående och landade i Villas at Giants 
Ridge, Biwabik vid ett-tiden på natten. 
För första gången på resan slapp vi ho-
tellrum. Vi slapp dela säng med andra 
män för här bodde vi alla i en mysig 
treplansstuga som hade sängar så det 
räckte till alla.

Lördag 28 november
Äntligen minusgrader och äntligen fick 
vi sätta på oss de grymma FXR ställen. 
Snabb frukost på en lodge strax bred-
vid. 10 minuters bilfärd till Aurora och vi 
var framme på Scheurings anläggning 
Planet X där det var full gas. Star Per-
formancekillarna Derek Ellis och James 
Johnstad lånade ut sina skotrar och kil-
larna fick äntligen gasa av sig. Banan var 
rätt liten men fyllde mycket väl sitt syfte. 
En gång i timmen satte sig Robbie Mali-
noski bakom spakarna på pistmaskinen 
och städade till den.

Här, på USA:s bakgård i de norra 
delarna av Minnesota hittade vi anled-
ningen till varför vi åkte. Vi hittade också 
en natur som påminde om Offerdal, det 
nöp lite i kinderna och tillvaron var bäst. 
Killarna åkte så det stod härliga till, kal-
var på grönbete ni vet. Vi träffade lite 
svenskar som var på plats, bland annat 
Lina, Stenbergs och Sundströms. Da-
gen gick mot sitt slut, killarna började 
känna sig nöjda. Peter och Magnus väg-
rade i hemlighet äta friterat fett en gång 
till. I stugan fanns nämligen ett kök så de 
tvenne åkte in till Aurora och hittade en 
livsmedelsaffär, men ingen färsk lax. Det 
fick bli pasta med skinksås och en hink 
grönsallad med rädisor och annat gott. 
Åter tillbaka till stugan kockade Peter 
och Magnus medan resterande teamet 
duschade och badade hot tub. Förarna 
fick stränga order om att dricka vatten 
och käka banan innan duschen. Den 
gemensamma middagen i denna trevliga 
stuga blev en höjdare. Vi hade kunnat 
äta rå pölsa och det hade smakat bra 

efter en vecka med skräpmat. Vad som 
var viktigast var att killarna fick i sig nä-
ring i form av protein och kolhydrater för 
återhämtning och tankning inför ännu en 
dag. Kvällen avslutades med biljard på 
lodgen bredvid tillsammans med Derek 
och James. Stefan målade sig blå på nä-
san med biljardkritan och frågade däref-
ter jänkarna ”Have you seen the krite?”, 
varav Derek försiktigt uttryckte sig ”He 
is almost to funny…”

Söndag 29 november
Ännu en dag på Planet X som idag bjöd 
på en lite hårdare bana. Killarna tog 
återigen i och började bli riktigt varma 
i kläderna. Pontus kände sig lite hängig 
och förkyld men hängde i ändå. Marcus 
Johansson och Oge öste på ordentligt 
denna dag och ingen gav sig förens den 
rätt svåra dubbeln var avklarad. Ulf har 
en skitfrän video på sin telefon då han 
blir överkörd av Pontus. Lyckligtvis så 

klarade sig båda utan några som helst 
skråmor. Pontus var förresten rejält i 
farten och i den stora dubbeln försökte 
han köra på fotograf Peter också, men 
missade…

Efter lunch packade vi ihop för denna 
gång hos Planet X. Vi tackade Star Per-
formancekillarna för all hjälp och åkte 
till stugan och duschade. Återigen bar 
det iväg mot Minneapolis. Denna gång 
stannade vi och sov i Osceola, strax norr 
om Minneapolis. Här fanns det också 
pool och ännu en gång badade vi bub-
bel, denna gången tillsammans med ett 
äldre amerikansk par som betalade 500 
dollar var i månaden för sin sjukvårds-
försäkring. Vi hade nästan inte mage att 
berätta hur det funkar i Sverige.

Måndag 30 november
Polaris motorfabrik Osceola. Arne, eller 
som vi kallar honom i USA – Arnie, hade 
haft kontakt med Truls Tvete på Polaris 

Judnicks lilla truck. Små människor strax framför.

Inte sällan utan rätt ofta fann man 
döda djur på shyssta pickisar

Stefan, Oge, Pontus, Christer och Arnie 
på väg för att göra plånböckerna bety-
dligt lättare.

Björne ville inte vi bara skulle skicka 
bilder på hoppande skoteråkare. Well, 
feast on this sucker!
Storebror Johnstad i Amsoil teamet.
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som rekommenderade oss att göra ett 
besök på Polaris motorfabrik. Tidigt på 
morgonen knackade vi på och Erik öpp-
nade för en rejäl rundtur. 

Här har man resurser för att bygga 
350 atv motorer, 40 victorymotorer och 
250 skotermotorer per dag. Kapaci-
teten är 100 000 motorer totalt per år. 
Produktionslinan är uppbyggd i block 
där ett personalteam delar på arbets-
uppgifterna. Varje motor provkörs innan 
den fraktas vidare. Stickprov tas ut och 
testas grundligt i bromsbänken.

Dynor och annat smått och gått pro-
duceras här också. Varje enskild Po-
larisdekal på skoterdynorna värms på 
manuellt. Coolt va?

Fabriken i Osceola byggdes 1991 
och försörjer cirka 800 anställda.

Från Osceola drog vi raskt vidare ett 
stenkast till Wyoming och nästa Pola-
risfacilitet, det nya Polaris Product De-
velopment. Här möts vi av grindar på 

behörigt avstånd från fabriken. Man kan 
skönja gigantiska testkörningsområden 
och det här är riktigt fränt, lite Area 51 
stuk över det hela.

Trevlige Scott Dixon hälsar välkom-
men och berättar kort om stället som in-
vigdes i april 2005. I lobbyn fi nns en stor 
tavla som listar upp Polaris alla patent. 
Mäktigt och respektingivande. Scott vi-
sar oss runt och naturligtvis får vi inte 
titta in i det allra mest hemliga. Det fi ck 
bli en snabbvisit på 45 minuter då Truls 
väntade med varm lunch på huvudkonto-
ret i Medina som blev nästa anhalt.

I lobbyn här snurrade en RUSH, man 
visade upp sin nya elektriska golfbil samt 
den ursnygga Victory Jackpot Tequila 
Gold. Truls drog med oss runt kontoret 
och vi hamnade till sist i ett konferens-
rum där vi mumsade hamburgare. Scott 
Swensson tittade in och sa hej och öns-
kade oss lycka till med orden ”Just keep 
on winning, guys” och vi hade det bara 

trevligt med mycket skotersnack. Lämp-
ligtvis hade Bruce på Southside skickat 
ett gäng stötdämpare hit, så nu var det 
till att packa. Då vi lämnade Medina 
hade vi några timmar kvar att slå ihjäl på 
Mall of America.

På ST Pauls fl ygplats var det febril 
verksamhet för att få alla väskor att ligga 
under gränsvärdet för vikt. Har ni läst 
hela reportaget så vet ni att vi nu hade 
med oss skoterkläder, stötdämpare och 
resultatet av ett hysteriskt shoppande. 
Varje kille i teamet hade två väskor med 
sig hem och efter någon timme var vi 
incheckad och redo för hemresan. ST 
Paul – Amsterdam – Stockholm – Åre/
Östersund.

På Arlanda tog det stopp. Enligt SAS 
fi ck vi bara ha en väska per gubbe och 
den fi ck väga max 20 kilo. Att köpslå 
om övervikt på SAS är tydligen väldigt 
godtyckligt och individuellt, beroende på 
snubben du dealar med. Hur som helst 

så löste det sig väl tack vare Arnies af-
färskunskaper.

Vi trillade ner på Frösön 22.10 tisdag 
kväll, den 30 november och vi skriver 
året 2009. En resa som inte blev som 
det var tänkt har satt varma spår hos 
varje enskild medlem i teamet. Vi har lärt 
känna varandra på ett sätt som inte varit 
möjligt utan denna roadtrip.

Det är en individuell sport vi sysslar 
med. Ute på banan är du själv. Men i 
ett team är man ett lag av individualister, 
precis som i vilken annan lagsport som 
helst. Och med facit i handen så resan 
en riktig höjdare för oss alla. En roadtrip 
som denna bör egentligen utföras med 
max 4 deltagare. Vi var elva. Utrymme 
för konfl ikter, javisst, men icke. Vi är var-
andra närmare än vi någonsin har varit 
och kommer med stolthet gå in i kom-
mande säsong. Vi ses ute på banorna!

Vi som åkte och vad vi lärt oss om varandra var:

Arnie Johansson

Teamchef. Arnie är så mån om att alla ska ha det bra, att alla ska komma till 

tals och helst ska alla få sin vilja igenom. Arnie är den som brinner mest för 

skoter i hela världen. Förmodligen.

Marcus Evensson

Förare. Svempa har en säregen och sjuk humor, men är en drivande kraft i 

planering och genomförande.

Pontus Engström

Förare. Unge Pontus lever för tävlandet. En trevlig och snäll kille som hugger i 

där det behövs. Det behövdes då det gällde att packa bilarna…

Marcus Johansson

Förare.  Vad det gäller humor så verkar det som Marcus går i Svempas fot-

spår. En riktigt rolig och ett makalöst sympatiskt exemplar av ungdom. Hård 

då det gäller.

Marcus Ogemar-Hellgren

Förare. Stöpt i samma form som Marcus J. Sympatisk och trevlig. Måste vara 

unikt för dagens ungdomar som i vanliga fall spottar snus och säger jävlar.

Stefan Björklund

Förare. King of the hill, med Karl-Alfred underarmar som förstår att uppskatta 

god mat och har nära till skratt. En klippa att luta sig mot som alltid ställer 

upp.

Ulf Johansson

Mekaniker. Slipad kille som samlar information och analyserar. Ständigt gå-

ätande på Twizzler hallonremmar eller beef-jerky.

Christer Hellgren

Mekaniker. Har erfarenhet från lagidrott och tennis. Christer vet hur man gör 

för att må bra och fånga dagen. Skön kille!

Magnus Englund

Mekaniker. Drivande i planering och genomförande. Traktorfetischist och 

prylbög.

Niclas Persson

Mekaniker. Får hysteriskt roliga utbrott av damp då inget händer. Tycker det är 

fränt att ha varit i Wisconsin.

Peter Svensson

Media. Hänger med dit övriga åker i ett för trångt baksäte med förskjuten last.Media. Hänger med dit övriga åker i ett för trångt baksäte med förskjuten last.Media. Hänger med dit övriga åker i ett för trångt baksäte med förskjuten last.Media. Hänger med dit övriga åker i ett för trångt baksäte med förskjuten last.Media. Hänger med dit övriga åker i ett för trångt baksäte med förskjuten last.

Björklund och 
Ulf i kuber-
na på Sears 
Tower

Marcus J, Peter, Arnie och Magnus 
på väg in till Gibsons Steakhouse 
i Chicago

Svempa bekymrad över den spruckna 
skärmen på datorn.

Christer, Arne, Stefan och Ulf i sitt rät-
ta element med FXR outfi t

Pontus Pilatius öser 
på Planet X
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nade kvar ute på diverse musikbarer 
men natten blev inte särskilt lång.

Torsdag 26 november
Ibland är det nödvändigt att stanna upp i 
tillvaron och ta reda på var man befinner 
sig. Lunchtid den 26 november befann 
vi oss 412 meter upp i luften i Sears 
Tower. Långt borta från skoterbanor, 
snö, variatorer, mattor, styrhöjare och 
glidskenor. En vecka tidigare befann vi 
oss på Motorhuset i Östersund. Tänk så 
märkvärdigt livet kan vara ibland!

Från Sears Tower har man en rejäl 
överblick över Chicago. Staden sträcker 
sig ofattbara 17 mil från den ena änden 
till den andra. En riktigt klar dag kan man 
tydligen se nästan ända upp till Milwau-
kee. Och för att vara riktigt märkvärdig 
kan man kliva ut i små kuber av pansar-
glas, titta ner på fötterna och se marken 
412 meter nedanför. Ulf uttryckte det: 
”Statistiken visar att förr eller senare tril-
lar en kub ner.” Niclas och Peter var ald-
rig ut i kuberna och kan härmed skryta 
med detta.

Eftermiddagen tillbringades på Sci-
ence Museum. Precis som allt det andra 
vi hade upplevt var Science museum gi-
gantiskt. Vi fick en guidad tur i den tyska 
ubåt som de allierade lyckades fånga 
under andra världskriget. I ubåten fann 
man den berömda Enigmamaskinen, 
tyskarnas krypteringsmaskin. Med Enig-
ma kunde de allierade knäcka tyskarnas 
kommunikation och det gjorde att rätt 
lag vann till sist.

Efter oerhört många intryck lämnade 
vi på eftermiddagen Chicago och åkte 
återigen upp mot Minneapolis. Då 25 
mil återstod stannade vi och sov på ett 
hotell som hade pool, något som våra 
yngre piloter uppskattade. Det fanns 
också bubbelpool något som vi andra 
fann själsgivande. I den poolen träffade 
vi en resande kvinna från södern som 
bland annat berättade att i USA odlar 
man blåbär.

Dagen sammanfattas i orden: Sears 
Tower, 412 meter, Enigma, ubåt och od-
lade blåbär. Hej hopp!

Fredag 27 november
Upp med tuppen precis som de andra 
dagarna. Niclas har svår damp på mor-
narna och vill iväg. Det spelar ingen roll 
var, iväg bara. Dagens schema bestod 
av den resterande bilresan till Minnea-
polis och NHL fighten mellan Minne-
sota Wilds och Colorado Avalanche. 
Av någon underlig anledning, förmod-
ligen helt på måfå, lyckades vi komma 
in i Excel Arena före alla andra. Är du 
motorsportutövare är du oftast indivi-

dualist och hatar lagsporter. Är du i USA 
måste du dock, trots detta, besöka en 
NHL match. Det här är man bra på. Det 
är show rakt igenom och matchen var 
riktigt bra där Wilds spöade upp Ava-
lanche med 5-3. Makalös stämning. Vi 
lyckades med konststycket att få Sveri-
geflaggan och Motorhuset loggan med 
på jumbotronen.

Nästa uppgift var gocart där Stefan 
gick segrande ur striden. Under tiden 
meddelade Arne att man gjorde snö för 
fulla muggar uppe i Aurora och att vi 
kunde låna två skotrar från Star Perfor-
mance teamet. Det var inget att fundera 
på. Aurora ligger ungefär 40 mil norr 
om Minneapolis och vi drog tämligen 
omgående och landade i Villas at Giants 
Ridge, Biwabik vid ett-tiden på natten. 
För första gången på resan slapp vi ho-
tellrum. Vi slapp dela säng med andra 
män för här bodde vi alla i en mysig 
treplansstuga som hade sängar så det 
räckte till alla.

Lördag 28 november
Äntligen minusgrader och äntligen fick 
vi sätta på oss de grymma FXR ställen. 
Snabb frukost på en lodge strax bred-
vid. 10 minuters bilfärd till Aurora och vi 
var framme på Scheurings anläggning 
Planet X där det var full gas. Star Per-
formancekillarna Derek Ellis och James 
Johnstad lånade ut sina skotrar och kil-
larna fick äntligen gasa av sig. Banan var 
rätt liten men fyllde mycket väl sitt syfte. 
En gång i timmen satte sig Robbie Mali-
noski bakom spakarna på pistmaskinen 
och städade till den.

Här, på USA:s bakgård i de norra 
delarna av Minnesota hittade vi anled-
ningen till varför vi åkte. Vi hittade också 
en natur som påminde om Offerdal, det 
nöp lite i kinderna och tillvaron var bäst. 
Killarna åkte så det stod härliga till, kal-
var på grönbete ni vet. Vi träffade lite 
svenskar som var på plats, bland annat 
Lina, Stenbergs och Sundströms. Da-
gen gick mot sitt slut, killarna började 
känna sig nöjda. Peter och Magnus väg-
rade i hemlighet äta friterat fett en gång 
till. I stugan fanns nämligen ett kök så de 
tvenne åkte in till Aurora och hittade en 
livsmedelsaffär, men ingen färsk lax. Det 
fick bli pasta med skinksås och en hink 
grönsallad med rädisor och annat gott. 
Åter tillbaka till stugan kockade Peter 
och Magnus medan resterande teamet 
duschade och badade hot tub. Förarna 
fick stränga order om att dricka vatten 
och käka banan innan duschen. Den 
gemensamma middagen i denna trevliga 
stuga blev en höjdare. Vi hade kunnat 
äta rå pölsa och det hade smakat bra 

efter en vecka med skräpmat. Vad som 
var viktigast var att killarna fick i sig nä-
ring i form av protein och kolhydrater för 
återhämtning och tankning inför ännu en 
dag. Kvällen avslutades med biljard på 
lodgen bredvid tillsammans med Derek 
och James. Stefan målade sig blå på nä-
san med biljardkritan och frågade däref-
ter jänkarna ”Have you seen the krite?”, 
varav Derek försiktigt uttryckte sig ”He 
is almost to funny…”

Söndag 29 november
Ännu en dag på Planet X som idag bjöd 
på en lite hårdare bana. Killarna tog 
återigen i och började bli riktigt varma 
i kläderna. Pontus kände sig lite hängig 
och förkyld men hängde i ändå. Marcus 
Johansson och Oge öste på ordentligt 
denna dag och ingen gav sig förens den 
rätt svåra dubbeln var avklarad. Ulf har 
en skitfrän video på sin telefon då han 
blir överkörd av Pontus. Lyckligtvis så 

klarade sig båda utan några som helst 
skråmor. Pontus var förresten rejält i 
farten och i den stora dubbeln försökte 
han köra på fotograf Peter också, men 
missade…

Efter lunch packade vi ihop för denna 
gång hos Planet X. Vi tackade Star Per-
formancekillarna för all hjälp och åkte 
till stugan och duschade. Återigen bar 
det iväg mot Minneapolis. Denna gång 
stannade vi och sov i Osceola, strax norr 
om Minneapolis. Här fanns det också 
pool och ännu en gång badade vi bub-
bel, denna gången tillsammans med ett 
äldre amerikansk par som betalade 500 
dollar var i månaden för sin sjukvårds-
försäkring. Vi hade nästan inte mage att 
berätta hur det funkar i Sverige.

Måndag 30 november
Polaris motorfabrik Osceola. Arne, eller 
som vi kallar honom i USA – Arnie, hade 
haft kontakt med Truls Tvete på Polaris 

Judnicks lilla truck. Små människor strax framför.

Inte sällan utan rätt ofta fann man 
döda djur på shyssta pickisar

Stefan, Oge, Pontus, Christer och Arnie 
på väg för att göra plånböckerna bety-
dligt lättare.

Björne ville inte vi bara skulle skicka 
bilder på hoppande skoteråkare. Well, 
feast on this sucker!
Storebror Johnstad i Amsoil teamet.
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som rekommenderade oss att göra ett 
besök på Polaris motorfabrik. Tidigt på 
morgonen knackade vi på och Erik öpp-
nade för en rejäl rundtur. 

Här har man resurser för att bygga 
350 atv motorer, 40 victorymotorer och 
250 skotermotorer per dag. Kapaci-
teten är 100 000 motorer totalt per år. 
Produktionslinan är uppbyggd i block 
där ett personalteam delar på arbets-
uppgifterna. Varje motor provkörs innan 
den fraktas vidare. Stickprov tas ut och 
testas grundligt i bromsbänken.

Dynor och annat smått och gått pro-
duceras här också. Varje enskild Po-
larisdekal på skoterdynorna värms på 
manuellt. Coolt va?

Fabriken i Osceola byggdes 1991 
och försörjer cirka 800 anställda.

Från Osceola drog vi raskt vidare ett 
stenkast till Wyoming och nästa Pola-
risfacilitet, det nya Polaris Product De-
velopment. Här möts vi av grindar på 

behörigt avstånd från fabriken. Man kan 
skönja gigantiska testkörningsområden 
och det här är riktigt fränt, lite Area 51 
stuk över det hela.

Trevlige Scott Dixon hälsar välkom-
men och berättar kort om stället som in-
vigdes i april 2005. I lobbyn fi nns en stor 
tavla som listar upp Polaris alla patent. 
Mäktigt och respektingivande. Scott vi-
sar oss runt och naturligtvis får vi inte 
titta in i det allra mest hemliga. Det fi ck 
bli en snabbvisit på 45 minuter då Truls 
väntade med varm lunch på huvudkonto-
ret i Medina som blev nästa anhalt.

I lobbyn här snurrade en RUSH, man 
visade upp sin nya elektriska golfbil samt 
den ursnygga Victory Jackpot Tequila 
Gold. Truls drog med oss runt kontoret 
och vi hamnade till sist i ett konferens-
rum där vi mumsade hamburgare. Scott 
Swensson tittade in och sa hej och öns-
kade oss lycka till med orden ”Just keep 
on winning, guys” och vi hade det bara 

trevligt med mycket skotersnack. Lämp-
ligtvis hade Bruce på Southside skickat 
ett gäng stötdämpare hit, så nu var det 
till att packa. Då vi lämnade Medina 
hade vi några timmar kvar att slå ihjäl på 
Mall of America.

På ST Pauls fl ygplats var det febril 
verksamhet för att få alla väskor att ligga 
under gränsvärdet för vikt. Har ni läst 
hela reportaget så vet ni att vi nu hade 
med oss skoterkläder, stötdämpare och 
resultatet av ett hysteriskt shoppande. 
Varje kille i teamet hade två väskor med 
sig hem och efter någon timme var vi 
incheckad och redo för hemresan. ST 
Paul – Amsterdam – Stockholm – Åre/
Östersund.

På Arlanda tog det stopp. Enligt SAS 
fi ck vi bara ha en väska per gubbe och 
den fi ck väga max 20 kilo. Att köpslå 
om övervikt på SAS är tydligen väldigt 
godtyckligt och individuellt, beroende på 
snubben du dealar med. Hur som helst 

så löste det sig väl tack vare Arnies af-
färskunskaper.

Vi trillade ner på Frösön 22.10 tisdag 
kväll, den 30 november och vi skriver 
året 2009. En resa som inte blev som 
det var tänkt har satt varma spår hos 
varje enskild medlem i teamet. Vi har lärt 
känna varandra på ett sätt som inte varit 
möjligt utan denna roadtrip.

Det är en individuell sport vi sysslar 
med. Ute på banan är du själv. Men i 
ett team är man ett lag av individualister, 
precis som i vilken annan lagsport som 
helst. Och med facit i handen så resan 
en riktig höjdare för oss alla. En roadtrip 
som denna bör egentligen utföras med 
max 4 deltagare. Vi var elva. Utrymme 
för konfl ikter, javisst, men icke. Vi är var-
andra närmare än vi någonsin har varit 
och kommer med stolthet gå in i kom-
mande säsong. Vi ses ute på banorna!

Vi som åkte och vad vi lärt oss om varandra var:

Arnie Johansson

Teamchef. Arnie är så mån om att alla ska ha det bra, att alla ska komma till 

tals och helst ska alla få sin vilja igenom. Arnie är den som brinner mest för 

skoter i hela världen. Förmodligen.

Marcus Evensson

Förare. Svempa har en säregen och sjuk humor, men är en drivande kraft i 

planering och genomförande.

Pontus Engström

Förare. Unge Pontus lever för tävlandet. En trevlig och snäll kille som hugger i 

där det behövs. Det behövdes då det gällde att packa bilarna…

Marcus Johansson

Förare.  Vad det gäller humor så verkar det som Marcus går i Svempas fot-

spår. En riktigt rolig och ett makalöst sympatiskt exemplar av ungdom. Hård 

då det gäller.

Marcus Ogemar-Hellgren

Förare. Stöpt i samma form som Marcus J. Sympatisk och trevlig. Måste vara 

unikt för dagens ungdomar som i vanliga fall spottar snus och säger jävlar.

Stefan Björklund

Förare. King of the hill, med Karl-Alfred underarmar som förstår att uppskatta 

god mat och har nära till skratt. En klippa att luta sig mot som alltid ställer 

upp.

Ulf Johansson

Mekaniker. Slipad kille som samlar information och analyserar. Ständigt gå-

ätande på Twizzler hallonremmar eller beef-jerky.

Christer Hellgren

Mekaniker. Har erfarenhet från lagidrott och tennis. Christer vet hur man gör 

för att må bra och fånga dagen. Skön kille!

Magnus Englund

Mekaniker. Drivande i planering och genomförande. Traktorfetischist och 

prylbög.

Niclas Persson

Mekaniker. Får hysteriskt roliga utbrott av damp då inget händer. Tycker det är 

fränt att ha varit i Wisconsin.

Peter Svensson

Media. Hänger med dit övriga åker i ett för trångt baksäte med förskjuten last.Media. Hänger med dit övriga åker i ett för trångt baksäte med förskjuten last.Media. Hänger med dit övriga åker i ett för trångt baksäte med förskjuten last.Media. Hänger med dit övriga åker i ett för trångt baksäte med förskjuten last.Media. Hänger med dit övriga åker i ett för trångt baksäte med förskjuten last.

Björklund och 
Ulf i kuber-
na på Sears 
Tower

Marcus J, Peter, Arnie och Magnus 
på väg in till Gibsons Steakhouse 
i Chicago

Svempa bekymrad över den spruckna 
skärmen på datorn.

Christer, Arne, Stefan och Ulf i sitt rät-
ta element med FXR outfi t

Pontus Pilatius öser 
på Planet X
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Skicka in dina skoterteckningar till oss på SnowRider! 

SnowRider 

Sågbacksv. 8

792 91 Mora 
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Visst känns det lite surt när mycket 
av de där bra och ha sakerna till 
skotern, bara fi nns att få tag på i 

USA? Men köp från staterna kan både 
vara krångligt och i slutändan onödigt 

dyrt. När tull frakt och moms är beta-
lad brukar den ursprungligt billiga 

delen kosta betydligt mer. Skulle 
det sen visa sig att det blivit fel 

i beställningen blir det dyrare 
än om du handlat av någon 

i Sverige.  Ingemar Dahl-
ström är mannen som 
tröttnade på detta och 
gjorde någonting åt 
saken. Att han sedan 
arbetar på familjeföre-
taget Fräsdorns Spe-
cialisten, gjorde inte 
saken direkt svårare, 
då en hel lokal av 
datorstyrda maskiner 
står till förfogande. 
Det hela började med 
att en kompis ville ha en 

uppsättning aluminium-
hjul till sin RMK. Det ena 

gav det andra och efter lite 
funderande skapades mär-

ket Billet X där huvudproduk-
ten fortfarande är aluminiumhjul 

men också kompletta förläng-
ningssatser. Billet X har också fär-

diga ”relocating kits” för omfl yttning av 
styrstången på Yamahas M-TX modeller.

Vi skoteråkare har alltid blivit 
hänvisade till andra sidan Atlanten då det gäller 
fräna tillbehör till snöskotern. Tills nu!

Text&bild: Björne

–Vi såg ett behov, men kunde inte tro 
att det skulle vara så pass stort som det 
var! Idag ringer telefonen hela tiden och 
vi levererar så mycket vi bara orkar, även 
till våra grannländer. 

–Vi har precis tagit fram ett komplett 
förlängningskit till Polaris Shift som på 
ett enkelt sätt förvandlas från en 120 till 
en 136 tummare. Med komplett menar 
jag allt från boggi och vändhjul i alumi-
nium till bakaxel och chassiförlängning. 
Målet var att det skulle bli bättre än origi-
nal, säger Ingemar som siktar på att ha 
färdiga förlängningskit av olika längder 
till de fl esta aktuella modeller på mark-
naden. 

Och visst ser det bättre ut än original, 
då en rejäl dos av bling lagts till. 

–Vi kommer att ha färdiga kit till alla 
sportmaskiner på marknaden och möj-
lighet fi nns att få sina hjul specialdesig-
nade efter egna önskemål. Vi är endast 
några knapptryckningar från idé till fär-
dig produkt, säger Ingemar. 

Vi tycker att det är roligt med Svenska 
företag som tillverkar riktigt bra saker 
och vill komma i kontakt med er alla som 
gör det där lilla extra. Om det nu skulle 
vara portabla grillar, snöskor, skoterlyf-
tar, stötdämpare, pulkor eller vad som 
helst. För publicering i SnowRider maila 
bjorn@snowrider.se
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Riktigt shyst förlängning som inte avslöjar att den är made in Sweden utan snarare 
ser ut som en originalförlängning, fast bättre. 

En fleroperationssvarv ser till att ett 
aluminiumämne får rätt form. Har du 
önskemål angående en egen design är 
det bara att slå Ingemar en signal eller 
surfa in på billetx.com.

Aluminium-stock modell grövre sågas i lämpliga bitar innan de stoppas i svarven. 

I dagsläget säljs allt som tillverkas trots att tillverkningstakten är hög.

Det är inte bara hjul som finns på tillverkningslistan. Lösa förbränningsrum och 
egentligen all bearbetning är möjlig.

Fräsdornsspecialisten har en stor hårig tam björn som är en hejare på att knappa 
in olika koordinater. 

Ingemar Dahlström är mannen som såg till att förse skoterfolket med lite Bling!

Med en overklig exakthet tillverkas des-
sa aluminiumhjul i en rask takt.

Billet-X har allt från kompletta förlängningssatser till lösa aluminiumhjul.
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fräna tillbehör till snöskotern. Tills nu!

Text&bild: Björne
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tar, stötdämpare, pulkor eller vad som 
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Denna kärlekshistoria börjar med 
att jag får det största paket jag 
någonsin skådat! Äntligen står 

min Sno Pro 600 XC på gården och 
det är bara att ta på sig blåstället och 
börja skruva. Jag är ju ivrig att få höra 
den gröna bestens vrål. Då det här är en 
riktig racermaskin krävs lite åtgärder för 
att den ska fungera. Anvisningar från Ar-
ctic-Cat meddelar att man ska borra sex 
stycken hål under pipan, för att nita fast 
en platta som annars riskerar att lossna 
och skada avgastempmätaren. Gissa 
om det tar emot att sätta borren i en helt 
ny pipa från Speedwerx! Men som tröst 
är en ny på väg från USA. Efter att man 

blandat i ordning drickat med fem pro-
cent olja, är det äntligen dags att starta 
monstret. Vilket gassvar denna cross-
maskin har! Jag darrar i hela kroppen av 
upphetsning och stänger av maskinen 
när den är varm. Detta ska upprepas ett 
par gånger innan den får ta sina första 
trevande steg ut i snön.

Inkörning
I instruktionsboken står det att man inte 
ska ge mer än halv gas under inkörning-
en, hur ska det gå till? Ska jag torrköra 
den i garaget eller? Det är nämligen så 
att skotern inte rör på sig för än vid 6000 

Den som har turen att vara född i kattens år är 
enligt kineserna en duktig och hederlig person.

 

Text: Stefan Sund Foto: Mattias Klockar

varv, då vikterna med startgropar beha-
gar trycka ihop primären. När behöver 
man startgropar på en crosscountry ma-
skin? För att ta starten eller? Jag vet inte 
varför de sitter där då maskinen bara 
går ryckigt. Måste byta vikterna omgå-
ende för att slippa bli hånad av fru och 
barn, som säger ”Det ser ut som om 
du aldrig har kört skoter förut!” Jag tar 
kontakt med Speedwerx som har en lös-
ning på mitt problem. Det är bara att ge 
dem 372 dollar så kommer det ett va-
riatorkit på posten. Ska jag alltså betala 
extra för att få en Cross-Country maskin 
att fungera som en sådan? Detta lät lite 
dyrt, så jag häktade på 62-gramsvikter 
utan startgrop. De är fyra gram tyngre 
än original och lämpliga för att få ner max 
varvet med 6-700 varv. Denna ändring 
fungerade utmärkt och maskinen har 
nu ett tillslagsvarv på 4500 och varvar 
cirka 8350 på topp. Det snabba bytet av 
vikterna har nog hjälp till att hålla remsli-
taget nere, vilket annars varit ett vanligt 
problem för modellen. Med tanke på att 
en ny rem kostar sina modiga 2000 riks-
daler så är detta mycket välkommet.

 
Touringmaskinen
Det var många som sa ”den ma-
skinen kan du inte köra långturer 

med”. Men faktum är att jag trivs som 
fi sken i vattnet rent ergonomiskt. Den är 
perfekt för stående körning, men även 
sittandes är den väldigt behaglig. Dynan 
är lagom hård och smal, gjord i ett halk-
fritt material som griper tag i brallorna. 
En negativ sak med katten är att den inte 
har så bra grepp i framtassarna, vilket vi-
sar sig tydligast i lite moddigt före. Då ett 
skidbyte är i dyraste laget löstes proble-
met temporärt, genom att spänna fram-
fjädrarna och dra ihop balatan ett hål.

 
Under huven
Motorn är en riktig kronjuvel som äter 
andra 600:or till frukost. Den är baserad 
på den vanliga sexhundraspisen som va-
rit med sedan 2004. Här matas den av 
två Mikuni TM 40:or i stället för med EFI. 

Allt för att den ska vara lättare att fi njus-
tera för mekanikerna vid tävling. Den är 
byggd av Speedwerx som har hand om 
tävlingsmaskinerna hos Arctic-Cat. Man 
kan se med blotta ögat att det sitter en 
annan pipa, ljuddämpare och V-ForceIII 
under huven. Sedan har de omarbetat 
motorn invändigt på många punkter 
jämfört med standard, arbetet resulterar 
i 125 hästar på handelssoppa. Effekten 
märks när man ställer den bredvid en 
EFI 600 på sjön som ska ha 118 häs-
tar till sitt förfogande. Det enda EFI:n får 
se är ett snömoln som försvinner i fjärr-
ran. Skillnaden mellan motorerna känns 
mycket större än ynka 7 hästar , vilket 
säkert är fallet om man bromsar båda. 
Det ska dock tilläggas att detta absolut 
inte är någon högfartsmaskin, utan det 
är säkrast att slå av vid 120 km/h och 
låtsas som att du inte hade lust att rejsa 
något mer.

Vad är skillnaden
Är då detta en likadan maskin som 
Tucker rensar prisborden med? Ja näs-
tan faktiskt, det som skiljer XC från SX 
modellen är: 
• Något mjukare stötdämparkalibrering
• FOX skidstötdämpare med 5/8” kolv
• Främre arm: FOX piggyback med 
kompressionsjustering
• Bakre arm: FOX piggyback med kom-
pression/returjustering
• Arctic Cat 6” saddle-less skidor
• 45 liter bränsletank
• Instrument
• 20/39 utväxling
• Ingen PTL (Peak Torque Limiter) på 
drivaxeln
• Annan stänklapp

Att Tucker dessutom har ett Modifi -
cationskit för 30 lakan, samt en stab av 
tekniker och mekaniker, gör inte direkt 
maskinen sämre. Istället för mekaniker 
har jag en Operators/Performance ma-
nual, som visar hur man gör allt från att 
ställa in lyset till att renovera motorn och 
dämparna. Att XC maskinen saknar PTL 
på drivaxeln är något som gör att kedjan 
får ta lite extra stryk. Så ett byte till en 
grövre 15W kedja med tillhörande drev 
kan vara en god investering, om du kör 
och hoppar som Tucker.

Ledraket 
Efter att ha justerat in skotern efter mitt 
tycke & smak, lever den upp till mina 
högt ställda förväntningar. Den är som 

en crossmaskin ska vara och blir bara 
bättre och bättre ju sämre leden blir. 
Den är väldigt stabil efter leden trots sin 
höjd. Kraft fi nns i massor så det är inga 
problem att dra upp den på rullen, när 
man ska undvika att doppa näsan i ett 
hinder. Mattan är en Camoplast med 44 
millimeters kammar, som biter i bra efter 
leden och skottar på ordentligt i pudret. 
När man lämnar leden för att utforska 
lössnöegenskaperna, blir det som var 
så bra lite negativt. Den är lite för stabil 
och har en egenhet att spruta en välrik-
tad stråle med snö rätt i nyllet, när man 
lägger ner den. För att få lite smidigare 
egenskaper i pudret ska jag prova att 
ta bort krängningshämmaren. Då jag 
förvarar min maskin inomhus så startar 
den alltid utan choke, vilket annars är en 
procedur för sig. Ett choke-kit kan vara 
att föredra.

Ny säsong 
Nu är det snart dags för en ny säsong 
och en hel del uppdateringar har gjorts 
över sommaren. CDI:n har 2010:års 
programmering och förgasarna är be-
styckade efter detta. Jag har inte gjort 
det rekommenderade bytet av nålar och 
trottlar, för det var så liten skillnad mot 
original. Alla ändringar var åt de snålare 
hållet, så ingen risk för haveri föreligger, 
om man inte gör dem. Vad som mer har 
gjorts kan du se på  www.hotseatperfor-
mance.com/Racing.html. Där informe-
ras det om vad som ska göras på maski-
nen för bästa resultat. Jag har väl aldrig 
fått så mycket support på en skoter som 
saknar garantier! Senare i vinter ser jag 
fram emot att köra XC:n mot sina när-
maste konkurrenter, Ski-doo MX Z X-RS 
600 och Polaris 600 RR.

Det gör ont ända in i själen!
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SLIPP AVGASERNA
NÄR DU KÖR,
ANVÄND...

MAT

TunnbrödsklämmaSkinkpiroger Baguette med 
salami

snart sportlov

SLIPP AVGASERNA
NÄR DU KÖR,
ANVÄND...

www.bksystem.se

Efter hårt arbete ska arbetarna smörjas lite extra. Även Snowriders 
personal behöver lite extra omsorg. Vi tog pick, lite pack och styrde 
kosan mot Bäcka herrgård i Orsa. Julbord och diverse dryck gjorde susen 
och vi avslutade kvällen med ett varmt och gott tunnbad.

Gladast av alla 
var Carina. 
Fast det är hon 
förstås alltid.

En riktig bastu skall ledas av en riktig 
fi nne. Juha med det mindre lätta efter-

namnet styr värmen på spisen.

Ja, vi åt mat också. Lovar!!

Absolut viktigast när 
man badar tunna 
är mössan. Oavsett 
design.

Don’t drink 
and bath

Björne skyllde på skoskav, bacon-
hosta, hårlöst bröst och mjölkallergi. 

Vägrade att både bada bastu och 
tunna. Vi andra var övertygade om 

att han inte ville visa sin tjockmage.
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Snygg i rosa 
Circuit switch jacka 
skaljacka med reissa-
membran som andas. 
2695:- 
Circuit fuel byxa 2295:- 
www.glansgarden.se

Ski-Doo har nu ett färdigt “tjej-kit” för XP som de kallar Women’s Evolution 
Kit. Det omfattar extremt många vita detaljer med allt från paneler till hjul, allt 
spetsas med snygga dekaler.

Hej alla skotervänner!
Efter en graviditet måste jag säga hur skönt de är att återigen se sina fötter, 
de är inte alla som gör de har jag kommit på. Det var ett tag sen jag såg 
dem, och så här lagomt till skotersäsongen är de inte bara fötterna man 
vill se, det är även en stor fördel att kunna nå fram till styret när jag ska ut 
på äventyr. Trots att de är underbart att få möjlighten att uppleva att vara 
gravid och gå runt med världens fi naste mage, känns det väldigt bra att få 
tillbaka sin vanliga kroppsform igen. Bara att kunna ge karln en ordentlig 
boxningsmatch i köket igent är ju hur kul som helst.

Efter otroligt jobbiga 16 dagar över beräknad tid, som känndes dubbet 
så långt som de nio månader jag redan gått, fi ck vi äntligen hjälp med 
igånsättning. Efter lite starthjälp, några svordommar, en rejäl smäll i bröstet 
på karln och i två timmars väntan efter en skön ryggmärgsbedövning be-
hagade hon äntligen att titta ut. De första sköterskorna komenterade var 
låten på radion, hon föddes till, “born to be wild”. Vad ska de bli av denna 
underbara unge? Pappa är iallafall förberedd och har redan köpt ett skoter 
projekt till Pyret. Det är så hon heter föresten dotra våran, Pyret alltså!  Fick 
pappa bestämma hade han kryssat i rutan att hon redan skulle vara stor när 
hon kom ut och bara sätta sig på sin maskin och köra skiten ur alla. Tack, 
men 3614 gram och 53 cm var stort nog!. Hon har även fått en egende-
signad mobil över sin spjälsäng, ni kan jue bara gissa hur snygg den är!  I 
denna hänger de skotrar, crossar, fyrhjulingar och jetskis. Ni kan ju förstår 
att den är grymt intressant. 

Nu har gula faran bytt ägare, jag hoppas de får lika mycket nöje med 
skotran som jag har haft.

Men jag ska inte vara skoterlös i vinter, just nu letar jag efter något nytt 
med lite mer fart. Är på jakt efter en skoter med lite större motor. 550:n 
var lite för klen, men jag tror faktist inte jag kommer 

att byta märke, jag har varit 
supernöjd med min Ski-
Doo. När jag har hittat 
något som kan passa mej 
så hoppas jag hinna med 
många mil och mycket 
lek mellan blöjbyterna.

Väl mött i vinter.

/Frida

Ski-Doo har nu ett färdigt “tjej-kit” för XP som de kallar Women’s Evolution 

Doo. När jag har hittat 
något som kan passa mej 
så hoppas jag hinna med 
många mil och mycket 
lek mellan blöjbyterna.
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Skoter & Yoga!
Unna dig en lyxig weekend med skoter, mat och Yoga. 
Under säsongen kommer JOY event tillsammans med 
Fjällgården i Åkersjön att erbjuda snöskoteråkning i 
fjällmiljö med Yoga efteråt. Du kan välja mellan fyra 

helger 12-14/2, 26-28/2, 26-28/3 och 23-25/4
www.joyevent.se

Craft Zero Extreme
Crafts top of the line. Lager ett för den 
kräsne med kurbitsdetaljer på vänster 
arm. 399 kronor hos din Crafthandlare. 
Understället är designad för att använ-
das med lager två plagget, Pearl Per-
formance.

Nya skor?
På www.sneakersnstuff.com hittar du bland annat 
de här skorna. Wmns Air Max 90 Premium 1 399:- 
och Stan Smith 2 CF W  899:- 

Ziphood “SuckerGirl”
Ziphood från Neff med dekorativa sömmar på arm-
bågar och fi ckor, knap nertill, brodyr på ärm och tryck 
fram.
Pris: 999:- 
www.junkyard.se

Glada fötter?
Strumpor “happy socks “ i alla färger 
och former. De här kostar 69 kronor.
www.happystuff.com

Pearl Performance
Lager två i snygg design. Riktigt skönt 
material med snygga detaljer. 599 kro-
nor hos din crafthandlare. Zero extreme 
och Pearl performance fi nns i fl era olika 
färger och i storlekarna XS-XXL.

Glamigt spänne till 
bältet.
Rostfritt. Höjd: 7 cm. Bredd: 10 cm. 
Vikt: 115 gram. Passar bälte som är 
max 4 cm brett. 149:- www.d7.se

Ögonmask

Mjuk och skön ögonmask med broderad text. En storlek 

passar alla. 18x9 cm. 69:-
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och Pearl performance fi nns i fl era olika 
färger och i storlekarna XS-XXL.

Glamigt spänne till 
bältet.
Rostfritt. Höjd: 7 cm. Bredd: 10 cm. 
Vikt: 115 gram. Passar bälte som är 
max 4 cm brett. 149:- www.d7.se

Ögonmask

Mjuk och skön ögonmask med broderad text. En storlek 
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Topp och talang, vad är egentligen 
det för ett påfund? Så här står det 
kortfattat på SVEMOs hemsida:

”SVEMO’s centrala elitsatsning på 
lovande svenska motorcykel- och snö-
skoterförare heter Topp & Talang. För 
tillfället är ca 50 förare indelade i tre 
grupper (guld, silver och brons), obe-
roende av grentillhörighet.Syftet med 
Topp & Talang är att ge våra svenska 
talanger förutsättningar att utveckla sina 
fysiska och mentala kapaciteter för att 
kunna konkurrera på internationell topp-
nivå. De olika grupperna träffas ett par 
gånger varje år för att genomföra tuffa 
fystester på Bosön. Varje enskild förare 
får sedan en utvärdering och analys av 

sitt testresultat med anpassade tränings-
rekommendationer. Satsningen innehål-
ler dessutom teori inom träningslära och 
mental utveckling. Med hjälp av SISU/
RF kommer även Förbundsledare att vi-
dareutbildas inom ramen för  Riksidrotts-
förbundets elitplan.”

Detta är väl en ganska bra kortfattad 
beskrivning om vad det är för något. 
Men jag tänkte gå in lite lätt på vad gör 
vi egentligen en sån här helg. Från bör-
jan åkte förarna dit grenspecifi kt men på 
grund av att alla ligger i olika fysisk form 
och har olika motivation till sin satsning 
och träning, delades alla in i tre olika 
grupper helt oberoende gren. Detta för 
att alla ska kunna få maximal hjälp utifrån 

Topp & Talang. Vad är det? Vissa kanske inte 
ens har hört namnet och några har kanske bara 
hört talas om det. 
Text&Bild: Jeff Öijer

Dan Lang har pre-
cis som Talgoxen 
betydligt större 
mage än ben.
Tandpetare?
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det läge man står i just nu, och för att bli 
mer motiverad ju mer man tränar och för-
bättrar sina reslutat. Jag tycker satsning-
en T&T blir bättre för varje gång vi är där 
både från Svemo och från förarnas sida.

Men vad gör vi när vi är där?
Varje testhelg går vi igenom ett gäng tuf-
fa fystester som ingår i ”fysprofi len” för 
att vi ska få ut en bedömning på våran 
fysik i en skala 1 till 10. Skalan är gren-
specifi k så om en längdskidåkare måste 
ha ett visst konditionsvärde för att få tio 
så innebär ju de självklart att en skoterå-
kare måste ha högre värde för att i sin 
gren få en 10:a. Vi har sedan genom-
gång av testerna och kollar upp vad som 
har blivit bättre och förhoppnings vis inte 

sämre. För att den totala siffran ska bli 
tio måste man ju så klart träna upp det 
man är sämst på. Vi går igenom och får 
hjälp och tips om hur vi ska lägga upp 
träningen inför säsong och försäsong. 
Vi har enskilda samtal om vår personliga 
utveckling och mål samt en plan för att 
nå målen. Förutom tester får vi även gå 
på föreläsningar om träning och de kan 
handla om allt från kost till mental och 
fysisk träning. Vi får också träffa andra 
framgångsrika idrottare som berättar 
vad dom gjort för att nå toppen.

Jag tycker testerna och helgerna är 
jättebra och lärorika samtidigt som det 
är kul att få träffa och lära känna andra 
förare inom andra grenar.

En slutkörd Lina 
Kaasalainen som 
precis blivit stucken 
i fi ngret. 

Nu kanske du tror att Jeff är 

trött. Absolut inte. Faktum 

är att han precis råkat sätta 

sig på ett stetoskop sekun-

den innan bilden togs. 

Löpning är alltid 
ett av momenten 
i dessa tester. 

Det gäller att inte vara stickrädd då blodprov 

är ett vanligt förekommande moment.
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En utav vårens höjdpunkter för alla 
skotercrossfans är såklart SM-fi -
nalen. Tävlingen då agnarna skiljs 

från vetet och vi till sist får reda på vilka 
som egentligen är bäst i Sverige på att 
framföra skoter på crossbana.

 2009 års fi nal hölls på anrika Höghe-
denbanan, Älvsbyn, helgen 20-21 mars. 
Vädret va av det bättre slaget (läs sol 
och vindstilla) och humöret allmänt på 
topp hos både åskådare och förare.

 
Semifi naler
Sen ett par år tillbaka används trans-
pondrar som möjligör registrering av 
bland annat förarnas varvtider och med-
elhastigheter. Det har nu lett till att man 
börjar SM-helgen med tidskval/semifi -
naler. Varje klass förutom Pro Women 
delas upp i två grupper som får tidskvala 
och där sedan de åtta bästa varvtiderna 

går vidare till den slutgiltiga fi nalen. Det 
här upplägget ger en extra dimension 
till tävlingarna. Vissa förare är grymt bra 
man mot man, men kanske rent av usla 
när man ska köra ”själv” mot klockan. Ett 
intressant inslag och bra, när allt fung-
erar.

 Redan vid förarmötet på fredags-
morgonen gav arrangrören besked om 
problem med tidtagningen. Artikelförfat-
tarens åsikt är att man redan då skulle ha 
slopat tidskvalet och kört ordinära kval 
istället. Nu blev det ändå tidskval, och 
visst strulade tidtagningen. Det ledde till 
manuell tidtagning från sekretartiattornet 
på vissa förare. Rättvist? Inte alls, men 
tidskvalet genomfördes och 16 förare 
per klass tog sig vidare till fi nalerna. Till 
nästa år har dock SVEMO aviserat att 
man ska införa ett ”sista chansen”-heat 
efter tidskvalet för att göra det hela lite 
mer rättvist.

 
Pro Open
När det gäller de stora pojkarna i hu-
vudklassen Pro Open (trimmade maski-
ner på max 600 cc), så var väl egentli-

gen den stora frågan om någon skulle 
kunna hota hemmasonen Emil Öhman? 
Han hade haft en lite trevande start på 
säsongen och inte varit lika överlägsen 
som under fjolåret.

 I Älvsbyn visade dock ynglingen från 
Tvärån vem som är bäst när det gäller. 
Han var inte snabbast från start i de två 
inledande heaten (man körde totalt tre 
heat och räknade bort det sämsta re-
sultatet), men efter några varv hade han 
krigat sig upp till topp. Det ser så lätt och 
okomplicerat ut när Emil kör. Han ser 
inte ut att ta i ens. Ledningen höll han 
sedan tämligen ohotad och var efter två 
heatsegrar klar svensk mästare 2009. 

 Bakom Öhman stred bland annat Pe-
ter Ericson, Adam Renheim, Petter Nå-
rsa och Jimmy Johansson om de övriga 
pallplatserna. Efter tre tuffa heat kunde 
Petter Nårsa, Moskosel, knipa silvret 
och Adam Renheim, Lima, bronset i to-
talen.

 
Pro Stock
Standardklassen Pro Stock bjöd på 
både dramatik och lite utav dagens 

skräll. Efter två körda heat ledde Ski-
Doo:s fabriksförare Joakim Strandberg, 
Tavelsjö, med en första- och en tredje-
plats. I sista heatet blir han inblandad i 
en startkrasch och kan inte fullföra racet. 
Strandbergs märkeskollega John Sten-
berg, Strådalen, tar ledningen efter ett 
par kurvor och håller den in till mål. John 
har då också en första- och en tredje-
plats, och vinner SM då han vann det 
sista heatet.

 Den 20-årige Härjedalingen var en 
otippad men värdig vinnare. Faktiskt 
också yngst någonsin om man bara der 
till de två huvudklasserna. Bakom Sten-
berg och Strandberg styrde Wallesåka-
ren Olle Olsson in sin Arctic Cat som 
trea. En extra eloge åt Olle som verkli-
gen slet hela helgen med en trasig axel.

 
Pro Women
Årets damserie höll precis som ifjol SM-
status och kördes i en rak serie istället 
för de övriga klassernas kval i Norr- och 
Södergrupper. Den regerade svenska 
mästarinnan, Anna Henriksson, har lagt 
både handskar och hjälm på hyllan och i 

Det klart att alla vill bli 
svensk mästare. 

Text:Ricardo Stenbergus
Foto: Rickard Stenberg/Jeff Öijer
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hennes frånvaro kunde nu Lina Kaaslai-
nen, Malung, kliva fram och ta ett efter-
längtat guld. Hon övertygade under hela 
serien utan att direkt vara helt överläg-
sen.

 Bakom Lina blev det tätt mellan Ma-
rica Renheim, Petra Lindeborg och Jes-
sika Niska. Segrande ur den striden gick 
Haparandatjejen Niska, med Petra som 
trea och Marica, båda Lima, som fyra.

 
RM Sport 600
Fläktklassen Sport 600 är en utmärkt 
instegsklass i skotercross. Relativt billig, 
och hur kul är det inte att känna att det 
är du och inte maskinen som bestäm-
mer i alla lägen? Det är inte alltid så när 
man har en 130-hästars Pro-maskin på 
knappt 200 kg mellan benen, tro mig. 
Sport 600 håller ännu ej SM-status på 
grund av för få tävlande, så här får man 
snällt göra upp om ett riksmästerskap 
(RM) istället. Skillnad mellan SM och 
RM? Fråga SVEMO.

 Även om alla tillverkare har mer el-
ler mindre tävlingsbara fl äkt 600:or 
(Yamaha har sin Phazer som är tillåten 

Vem ska bort 
från topp 4 i 
Pro Stock?

Glada pojkar i Pro Open

Damernas topp 4
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i klassen) så var det endast ett märke 
som gällde här: Lynx. Inte mindre än nio 
av topp tio åkte på fi nländska ”strids-
vagnar”. Vann gjorde Lars ”Tok-Lasse” 
Lundberg från hemmaklubben Älvsbyn. 
Att hans Lynx 550 går som kulor och 
krut är det inget tvivel om. Eller va sägs 
om att ta starten i en stadioncrosstävling 
i Pro Open och sedan hålla den större 
delen av heatet? Det va precis vad Tok-
Lasse skulle lyckas med senare under 
säsongen. Men det liksom att 550:n då 
kanske inte var lika standard som under 
SM-fi nalen är en helt annan historia.

 Tvåa blev Joakim Forsberg från Umeå 
och trea ytterliggare en hemmaåkare i 
Christoffer Wikström.

 
Ungdom SM 14-16 och RM 
12-13 år
Morgondagens Emil Öhman och Peter 
Ericson kanske vi har i Marcus Johans-

Adam Renheim

son, Östersund, och Nisse Kjellström, 
Söderhamn. Så heter nämnligen segrar-
na i SM Ungdom 14 – 16 år respektive 
RM Ungdom 12 – 13 år. Det är otroligt 
hur snabbt och respektlöst dessa ”småt-
tingar” framför sina fl äktmaskiner (max 
600 cc). Artikelförfattaren skulle inte ha 
en chans, det är då ett som är säkert.

 Något som dock är tråkigt i sam-
manhanget är att deltagandet bland 
ungdomarna har gått ned de senaste 
åren. Exakt vad detta beror på är svårt 
att säga, men antagligen har det bland 
annat med både gällande regelverk och 
den ekonomiska situationen i Sverige/
världen att göra. En uppmaning riktas 
därför till SVEMO att se över regelverk 
och göra det så ”lätt” som möjligt för 
ungdomarna att tävla. De är trots allt 
sportens framtid.

 Övriga pallplatser gick till Oskar 
Norum, Umeå, och Jesper Degerbjörk, 

Kiruna, i den äldre klassen samt Erik 
Hansson och Emil Dahlsten, båda från 
Team Walles MK, i den yngre klassen.

 
Till sist
Totalt sett gjorde arrangörsklubben 
Älvsbyns MS en bra insats med årest 
SM-fi nal. Semi-systemet med tidskval är 
dock ett osäkert kort, men som nämnts 
tidigare så kommer förändringar här till 
nästa år. Sen är frågan också om man 
inte ska försöka lägga en så viktig tävling 
som SM-fi nalen till en lite större tätort 
och därmed få ett större upptagnings-
område. Att arrangera fi nalen i städer 
som tex Umeå (där fi nalen gick 2008), 
Luleå, Sundsvall, Östersund och Falun/
Borlänge borde innebära att man får en 
mer blandad publik och större uppmärk-
samhet till sporten. Och det är något 
som verkligen behövs i tider som dessa.

 Avslutningsvis kan vi ta några jäm-

förelser, vilket ju är kul (och kanske rätt 
meningslöst). Medaljfördelningen mel-
lan norr- och södergrupperna blev i år 
helt jämn med nio medaljer för vardera 
grupp. Tittar man sen på medaljfördel-
ningen mellan skotermärkena ser man 
en viss dominans, snällt sagt, för BRP. 
Lynx plockar hem hela tio medaljer, Ski-
Doo fyra samt två var för Arctic Cat och 
Polaris. Helt tvärtemot ISOC-serien i 
Nordamerika där Polaris och Arctic Cat 
var totalt dominerande i de högre klas-
serna.

I år körs fi nalen vecka 9 i Bruksval-
larna. Väl mött där!

Pro Open
Emil Öhman, Älvsbyns MS, Lynx, BRP Racing Team
Petter Nårsa, Moskosel SK, Lynx, Team Nila Fritid
Adam Renheim, Lima MS, Arctic Cat, Team Renheim Snocross
Jimmy Johansson, Gargnäs MK, Polaris, Team Däcklagret Racing
Peter Ericson, Skellefteå MS, Lynx, BRP Racing Team

Pro Stock
John Stenberg, Lofsdalens SK, Ski-Doo, Agrol Racing Team
Joakim Strandberg, Tavelsjö SK, Ski-Doo, Team Ski-Doo Sweden
Olle Olsson, Team Walles MK, Arctic Cat, 2ride.se
Emil Johansson, Gargnäs MK, Lynx, Team Lynx Sweden
Jonathan Eriksson, Lycksele MK, Ski-Doo, Team Ski-Doo Sweden

Pro Women
Lina Kaasalainen, Malungs MK, Lynx, Team Snowmobile
Jessika Niska, Haparanda SK, Lynx, Lundström Maskin
Petra Lindeborg, Lima MS, Polaris, Revelj Racing/PolarisRacing.se
Marica Renheim, Lima MS, Arctic Cat, Team Renheim Snocross
Emma Karlsson, Åsele SK, Arctic Cat, Team Öviks Marina & Motor

Sport 600
Lars Lundberg, Älvsbyns MS, Lynx, NilaFritid.se
Joakim Forsberg, Umeå AK, Lynx
Christoffer Wikström, Älvsbyns MS, Lynx, Sixten Nilssons Motorservice
Jarno Hietalahti, Kimki FI, Lynx
Robin Hennig, Tavelsjö SK, Lynx

Ungdom 14 – 16 år
Marcus Johansson, ÖSSK, Ski-Doo, Motorhuset Racingteam
Oskar Norum, Umeå AK, Lynx, Team Johansson Maskin
Jesper Degerbjörk, Kiruna MK, Ski-Doo, Lundströms Maskin
Filip Eriksson, Lycksele MK, Ski-Doo, Team Mx4u
Simon Lundström, Kiruna MK, Lynx, Lundströms Maskin

Ungdom 12 – 13 år
Nisse Kjellström, SMK Söderhamn, Polaris, Team Monster
Erik Hansson, Team Walles MK, Lynx, JERacing.nu
Emil Dahlsten, Team Walles MK, Lynx,
Lukas Johansson, Gargnäs MK, Polaris, Team Däcklagret Racing
Nisse Halvarson, Arvidsjaur MS, Polaris, Polaris Experience Center

Resultat topp 5

Gladast av alla var 
dock Tok-Lasse, 

så glad att han va 
tvungen att pryda 

bakhuvudet med en 
guld-etta.
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Att gå i väntans tider efter snö är 
att kastas mellan hopp och för-
tvivlan. Jag känner igen känslan 

i en annan stor händelse av våra liv. Det 
är som att bli pappa för första gången. 
Först händer ingenting, det pirrar i krop-
pen, sen händer ingenting igen, man får 
en känsla av att nu är det dags, men det 
blev inget idag heller, man får en antydan 
om att något är på gång, man svär när 
det slutar och helt plötsligt, PANG!!! 

Allt händer på en gång. Man jublar, 
skriker ut sin glädje och man vill tala 
om för hela världen hur underbart allt är. 
Som en besatt klär man sin stolthet med 
årets häftigaste tillbehör, tankar stolthe-
ten full och beger sig ut på besöksrunda 
till släkt och vänner. Alla vill klämma och 
känna och man står där stolt som en 
tupp och nickar med dreglet hängande 
i ena mungipan. 

Fast det är ändå en viss skillnad. Att 
bli pappa är något som man själv oftast 
kan styra över och man har möjlighet att 
under ett par månader planera för den 
stora nedkomsten. Men vad händer om 
det inte kommer någon snö? Med pap-
paliknelsen skulle det vara som att det är 
nått fel på apparaten eller att det följer 
naturliga cykler. Många av oss har nog 
funderat på de alternativen många gång-
er den sista tiden när det gäller snön i 
alla fall. Det är fel i hela väderapparaten 
säger några. Andra säger att det är na-
turliga cykler och så vidare.

Historiska fakta
Man ska lära sig av historien för att veta 
hur framtiden kommer att se ut. SMHI 
har samlat information om snöns djup 
och hur länge den ligger kvar. Ser man 
tillbaka 100 år och över hela Sverige kan 
man grovt sett inte se någon skillnad i 
snödjup och antal dagar som snön lig-
ger. Börjar man dock detaljstudera och 
dela in landet i olika delar ser man di-
rekt avvikelser. Mellan 1961-2003 kan 
man se en minskning av snötäcket un-
der antal dagar i Götaland med 40% 
och Svealand med 20%. Norrland visar 
samtidigt knappt någon skillnad i antal 
dagar. Finns det någon cykel i detta då 
tänker du? Nja, det fi nns snöfattiga vint-
rar i södra Sverige under 30-talet, första 

Har vi ett Vinterklimat 
eller vinterklimakterie

Text: Togga
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För att se om snödjup och antal dagar med snötäcke har förändrats under senare decennier
visas här diagram över antal dagar med snötäcke och största snödjup för Sverige som helhet
och uppdelat på landsdelar. När det gäller medelvärdet för hela Sverige kan man se att både
det maximala snödjupet och antalet dagar med snötäcke i grova drag håller sig på samma nivå
sedan 1900-talets början. Mer detaljerade analyser (se insidorna) visar dock att snötillgången
minskat tydligt i främst Götaland och Svealand under de senaste 40 åren. Det finns en klar
koppling mellan snötillgång och vintertemperatur, speciellt i södra Sverige där temperaturen
ofta ligger nära noll grader. Minskningen i snö kan därför ses som ett resultat av milda vintrar,
speciellt efter 1987.

Antal dagar med snötäcke

Till varje diagram har det ritats in en minsta-kvadratanpassad trendlinje som visar den allmänna utvecklingen.
Medelvärden av största snödjup per kalenderår vid ca 40 mätstationer under perioden 1905-2003

Sveriges snöklimat under 100 år

Faktablad nr 23 Mars 2005
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Medelvärden av antalet dagar med snötäcke (räknat per kalenderår) vid ca 40 mätstationer under perioden 1900-2003
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I diagrammen ovan kan man se utvecklingen i antal dagar med snötäcke 1961-2003 för norra och södra Norrland,
Svealand samt Götaland. Minskningen är väldigt tydlig för södra Sveriges del, medan de förhållandevis milda
vintrarna på senaste år inte återspeglas i någon nedgång i norra Norrland. Här kan man tänka sig att tämligen
riklig vinternederbörd har spelat en motverkande roll. I stora drag kan man säga att snösäsongens längd i
genomsnitt har reducerats med 40% i Götaland och 20% i Svealand sedan 1960.

En närmare titt på toppar och dalar i den längre statistiken visar att snöfattiga vintrar dominerade i södra Sverige
under 1930-talet, första halvan av 1970-talet samt åren efter 1989. I Götaland har t ex sju av åren med absolut minst
antal dagar med snötäcke inträffat efter 1974. Omvänt så utmärkte sig 1960-  och 1980-talen för långa vintrar med
stabilt snötäcke. För Norrlands del kan man däremot inte lika kategoriskt peka ut några speciella perioder med
få respektive många dagar med snötäcke, men 1930-talet var, liksom i södra Sverige, även här ett snöfattigt
decennium.
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Genomsnittligt antal dagar med snötäcke (räknat per kalenderår) i norra Norrland, södra Norrland,
Svealand och Götaland perioden 1961-2003. Statistiken bygger på ca 40 mätstationer.
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Diagrammen ovan visar tidsserier för maximala snödjup. Precis som i fallet med snösäsongens längd kan man
även här se en nedåtgående trend i södra Sverige med den största procentuella minskningen i Svealand. I norra
Norrland har det däremot skett en liten ökning i det maximala snödjupet under perioden 1961-2003.

Utvecklingen av det maximala snödjupet går i stort sett hand i hand med variationerna i snösäsongens längd.
Götaland och Svealand hade således ovanligt små snödjup under 1930- och 1990-talen, medan statistiken för
Norrland uppvisade en bottennotering på 1930-talet. Snörika vintrar var för riket som helhet vanligt förekomman-
de under 1960- och 1980-talen, men här kan också tilläggas att 1920-talet var ett snörikt årtionde i Svealand liksom
1990-talet i norra Norrland. Ett i många avseenden extremt snörikt år i stora delar av Sverige var 1966. Av de 40
stationer som låg till grund för statistiken över Sverigemedelvärden av största snödjup (sid 1) var det hela 18
stycken som detta år kunde rapportera ett maximalt snödjup på 100 cm eller mer! Det är ett tämligen unikt rekord
i svensk snöstatistik. På andra plats kom år 1936 med 10 stationer.
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Svealand och Götaland perioden 1961-2003. Statistiken bygger på ca 40 mätsta-
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Medelvärden av  största snödjup per kalenderår vid ca 40 mätstationer under perioden 1905-2003.
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Största Snödjup (cm) 
landskapsvis 

Här presenteras de största snödju-
pen landskapsvis tagna ur Haldo Ve-
dins serie, landskapsklimat i väder 
och vatten. 

halvan av 70-talet och åren efter 1989. 
På så sätt kan man kanske peka på en 
återkommande cykel, men samtidigt vi-
sar siffrorna på att, de sju åren med ab-
solut minst snö i Götaland, inträffat efter 
1974. På en direkt fråga om det finns 
vädercykler svarar Sverker Hellström på 
SMHI.

-Cykler finns men det som har påver-
kat snötillgången mest är den tempera-
turhöjning, främst under vinterhalvåret, 
som skett på grund av den globala upp-
värmningen.

Snöns nedkomst
Det första snötäcket bildas uppe på 
högfjället i genomsnitt redan i septem-
ber medan det tar ytterligare en månad 
tills att dalgångarna i de nordvästliga 
fjälltrakterna bäddats in i snö. Närmast 
hav och större sjöar är temperaturen 
förhållandevis hög under hösten och 
vintern, varför kusttrakterna brukar vara 
snöfattiga i början av vintern. 

Om man tänker sig en linje dragen 
från mellersta Värmland, genom södra 
Dalarna till mellersta Gästrikland kan 
man söder om den linjen inte räkna med 
att snön ligger hela vintern. På högfjället 
ligger sedan snön kvar till juni, Norrland 
får snöfritt någon gång i maj och de lite 
sydligare delarna kan ha snö till i slutet 
på mars. 

Nu kanske du tänker att det här stäm-
mer inte alls. Ser man endast från år till 
år behöver det inte vara det viset, men 
ser man på ett medelvärde av snötäck-
et, stämmer det faktiskt riktigt bra. Som 
kuriosa kan nämnas att 2-4 juni 1932, 
snöade det hela 100 centimeter i södra 
Norrland.

Mera snö till dom med 
redan mycket snö
För att tillverka snö behövs kallgrader. 
Men för många kallgrader gör att det blir 
mindre snöfall. Det behövs både värme 
och kyla för att få det optimala snöfallet. 
Snön bildas när en kall luftmassa möter 
en varm luftmassa och nederbörden är 
ett faktum. I södra Sverige har det med 
temperaturhöjningen gjort att det idag 
är alldeles för få kallperioder som kan 
frysa nederbörden till våra underbara 
snöflingor. I Norrland kommer det mil-
dare vädret innebära fler varmperioder 
som i sin tur gör att det kommer att falla 
mer snö än tidigare. Dom snösäkra om-
rådena kommer troligtvis att bli ännu mer 
snösäkra enligt Sverker. 

Du kanske kommer ihåg snöfallet 
över Gävle. Ett extremt väder där E4:an 
stängdes av och innevånarna i princip 
var helt insnöade. Jag bodde där själv  

då och det var ett paradis för en skoteri-
diot som mig. Vi åkte skoter genom cen-
trala Gävle och bitvis var det så mycket 
snö att det var helt omöjligt att ta sig 
fram. Efter att det slutat snöa mätte jag 
snödjupet utanför mitt hus till 205 cen-
timeter och ser man då på kartan över 
största snödjup, ser man att Ockelbo 
på något vis innehar rekordet med 135 
centimeter 1966.

-Snödjupet mäts på ett ställe där man 
vet att det ligger jämnt med snö. Oftast 
ger det ett lägre resultat än vad man vän-
tat sig, förklarar Sverker.

Det är då ganska imponerande att 
Kopparåsen 28:e februari 1926 hade ett 
uppmätt snödjup på 327 centimeter.

Prognos
Det finns lika många teorier, som det 
finns forskare och det finns ingen anled-
ning att vare sig ifrågasätta eller bekräfta 
någon teori. Men fakta är fakta och vi har 
en global uppvärmning som påverkar 
oss skoteråkare. Fast kanske i en min-
dre omfattning än vad vi tror. Vi har dock 
ingen anledning att på kort sikt skylla 
utebliven snö på global uppvärmning.

-Vi kommer troligtvis på 100 års sikt 
att mäta upp en temperaturhöjning på 
fem till sju grader, berättar Sverker.

Om vi kommer att få snö i år, nästa 
år och året efter det, beror alltså helt på 
naturliga klimatförändringar. Vi kanske 
till och med kan tacka den globala upp-
värmningen om vi får extra mycket snö 
någon säsong. Men i vilket fall är det 
bättre att vara på den säkra sidan och 
göra allt vi kan för att stoppa den glo-
bala uppvärmningen. För är man pappa 
har man möjlighet att få barnbarn, och 
det vore väl bra om dom också skulle 
kunna få möjlighet att njuta av att åka 
snöskoter.

Riktigt så här illa kommer 
det inte att bli, eller?
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Faktabladet sid 1-3
bygger på ett examensarbete i
meteorologi utfört av  Mattias
Larsson, student vid Uppsala
universitet. I detta har han analy-
serat snöstatistik för ett 40-tal
svenska stationer. Ett av syftena
med studien var att se om man
kan spåra någon tydlig nedgång i
snödjup och antal dagar med snö-
täcke under senare decennier när
den globala medeltemperaturen
stigit ganska markant. Arbetet inne-
bar en hel del detektivjobb i arkivet
för att komplettera snödata.

327 Kopparåsen
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�
�

�

�

�
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180
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�

�

�

�

�

�

�

�

�
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22 februari 1989
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Fjällnäs 6-7 och
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�
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Naggen
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3 april 1951

Övertorneå
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29 mars 1981
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160

Ockelbo 12 mars 1966
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�
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7 april
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�Tranhult
14 februari
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125

Småland

�
Mossen
31 januari
1979
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Blekinge

Skåne

�
Riksten
8 februari
1966

95

Öster-
götlandVästergötland

�Godegård
24-26 januari
1977
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1951

�
139

Tolsgården
3 april 1951

�

82
Svarteborg
20 februari
1966

�

Värmland
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landBo-
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län

Söder-
manland

UpplandVäst-
manland

Dalarna Gästrik-
land
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land

Öland

Got-
land

Närke

Hälsingland

Härjedalen

Jämtland

Medelpad

Ångermanland

Västerbotten

Lappland

Norrbotten

Här presenteras de största
snödjupen landskapsvis
tagna ur Haldo Vedins
serie Landskapsklimat i
Väder och Vatten.

För att skapa en mer lättöverskåd-
lig statistik beräknades medelvär-
den för hela landet samt för
regionerna Götaland, Svealand,
södra och norra Norrland. Indel-
ningen gjordes per kalenderår för
att kunna utnyttja det äldre
material som Helge Pershagen
tagit fram.

Rapporten i sin helhet i en eng-
elsk version finns utlagd på
hemsidan för Meteorologiska
avdelningen, Institutionen för
geovetenskaper, Uppsala univer-
sitet: www.met.uu.se/exjobb/
index.html.

Hans Alexandersson har varit
handledare för examensarbetet
och även gjort sammanfattningen
i faktabladet.

Sammanställt av Carla Eggertsson
Karlström

mätstation som ingår i statistiken
regionsgräns
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Det är dyrt med motorsport, fråga 
vem som helst som blivit biten av 
motorflugan. Någon måste be-

tala kalaset. Mamma och pappa har sä-
kerligen varit med och slantat i början av 
karriären oavsett om det var gocart eller 
fotboll som låg i fokus. I och med att du 
började tjäna egna pengar blev du också 
din egen huvudsponsor, och övertidstim-
marna som förvandlats till extra lön gick 
oavkortat 

till ditt intresse. Det är så verkligheten 
ser ut för de flesta, oavsett idrottsgren. 
Men, när man nått toppskiktet av sin 
idrott börjar det kosta pengar, inom 
dragracingen, grova sådana.

I dagens läge kostar det så in i bänken 
mycket stålar att man måste få ekono-
misk hjälp utifrån, och det är inte det 
lättaste. Det är här vi tänkte komma in 
i matchen och ge några välbehövliga 
råd&rön på vägen. Detta är den första i 
en serie artiklar om allt då det gäller att 
dra in stålar till din sport.

Rätt föräldrar
Att ringa ett företag endast beväpnad 
med frasen, ”kan du sponsra mig?”, är 
inte melodin. Det är lättare att vinna på 
tipset än att få någon att nappa på 

detta tråkiga och ogenomtänk-
ta förslag. Det hela är en längre 

men inte 

nödvändigtvis mer komplicerad process 
än så. Mycket handlar om relationer och 
att på ett eller annat sätt bygga dessa. 
Det hela handlar om vad du kan göra för 
din sponsor, absolut inte tvärtom. 
Här kommer det första steget i din ra-
cingkarriär.

Presentera dig själv.
Vi förutsätter att du har ett team, ett täv-
lingsfordon och ett förflutet i den disci-
plin du vill tävla i. För att attrahera någon 
sponsor över huvudtaget måste man 
till en början ha en karriär. Om du lagt 
grunden till denna karriär genom att ha 
tävlat några säsonger utan sponsorer är 
detta alltid en början. Du måste alltså ha 
någonting att presentera. Att attrahera 
sponsorer utan tidigare framgångar el-
ler tävlande blir svårt. Man det finns 
undantag. Kolla bara på Persbrandt, 
Prinsen, och till och med Tony Richards-
son. Persbrandt är en hyllad skådis som 
gillar motorsport, samtidigt som han får 
sponsorer att dregla. Prinsen är ett va-
rumärke i sig i och med att han är The 
Prinsen. Richardsson är en ikon som 
fick sina gamla sponsorer att stå i givakt 
när han fick för sig att tävla i Porsche 
Cup, grundat på framgångar i en helt an-
nan motordisciplin. Tror det var Speed-
way eller basket? Alla tre är var sitt va-
rumärke, två av dem har skapat sitt eget 
i och med hårt arbete medan den tredje 
fått sig till skänks i och med att han valde 
rätt föräldrar. Likväl, tre feta varumärken, 
som andra stora varumärken vill förknip-
pas med för att sälja mer produkter. Ett 
plus ett, blir två och i bästa fall tre.

Är du inget varumärke? Se till att bli 
det. Här kommer det första steget i din 
racingkarriär. Presentera dig själv.

Bli ett varumärke
Alla team med ambitioner har rätt folk 
på rätt plats. Mekanikern håller på 
med skotern, kocken kockar och så 
vidare, frun till chauffören gnäller på 
att det är stökigt i tältet. Alla gör sitt så 
att teamet fungerar och att i slutändan 

Motorsport är inte 
gratis, någon måste 
betala kalaset.

Av: Björn

En Folder eller broschyr kan se ut hur som helst. Satsa hellre på kvalité än kvan-
titet. Denna trycksak bör det läggas ordentligt med tid på då den som allt annat 
återspeglar er som team. Kass folder, kasst team. Skitsnygg folder, bra team som 
man kanske kan tänka sig att sponsra.
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också vinsterna kommer. Men de allra 
flesta glömmer det viktigaste personen, 
den som drar in stålar, den så kallade, 
Reklam&media-ansvarig. Denna person 
är teamets ansikte utåt och den person 
som håller i alla trådarna då det gäller 
pengar in i teamet.  Det är den här killen 
(eller rättare sagt tjejen som brukar ha 
bättre ordning på det mesta) som ska ha 
till uppgift att dokumentera ert tävlande i 
form av fotograferande och filmande för 
er väl utbyggda hemsida. Hemsidan ska 
ha ett bra, enkelt och snärtigt namn som 
härleder till teamnamnet. Hemsidan ska 
uppdateras med allt som händer på och 
utanför banan, allt, året runt. Den måste 
leva och gärna ha ett klotterplank som 
modereras. Ett modererat forum eller 
klotterplank, lever. Lever ett forum lockar 
det fler besökare. En välbesökt hemsida 
är mer värd och roligare än en icke mo-
dererad hemsida som inte uppdateras. 
Hänger ni med.

Det behövs inga som helst proffsgre-

jor för att fota och filma ert team i de-
pån. Se dock till att fota allt med högsta 
upplösning, mer om detta senare. Grun-
den till en lyckad säsong läggs under 
vintern. Fordonet uppdateras, sponso-
rer smörjs. Du vet väl att racet vinns i 
garaget? Detta är en del i allting och en 
bra början.

Men vi kan ju ingenting om hemsidor! 
Aha, läge att hitta er första sponsor då 
det finns otaliga firmor som inte gör an-
nat än just hemsidor.

Fotografer
Du kanske har sett dessa outtröttliga 
fotografer som tålmodigt står och fotar 
hela dagarna på många motorevene-
mang runt om i detta land? Dessa hjältar 
ska hyllas. Många av dem gör det för 
kärleken till sporten, andra för att för-
söka dra in några kronor. Oavsett så ska 
de hyllas och premieras. De är anled-
ningen till att ni inte behöver inhandla en 
proffskamera för att fota ert ekipage på 

banan. Då ni behöver actionbilder  är det 
läge (för att visa upp hur extrem er sport 
är) att uppmärksamma en av dessa foto-
grafer om detta och sedermera köpa ett 
gäng till överenskommet pris. Var noga 
med att få ett mail eller papper på att ni 
har full användanderätt på dessa bilder. 
Med andra ord, se till att ni äger de bil-
der ni köpt.

Nu har ni högupplösta actionbilder. 
Det här med hög upplösning är viktigt 

i och med att  de ska hålla i tryckt 
form. Bilder som ska användas 
på hemsidan behöver inte vara 
lika stora, men det går ju att göra 

dessa mindre. Det går inte att göra 
en liten bild knäppt med låg upplös-
ning, stor. Alltså, återigen, knäpp 

alla kort på högsta upplösning.

Pressreleasen
I och med att du fotat i depån med er 
egna kamera och nu också köpt action-
bilder från ett proffs, har du riktigt bra 
förutsättningar att börja göra bra press-
releaser som du ska skicka till din motor 
och lokal-press. Du kan också skicka 
en speciell och mer personlig release 
till dina sponsorer vid samma tillfälle. 
Detta är enkelt, så gör det inte svårt för 
dig. Själv får jag allehanda filer mailade 
till redaktionen. I många av dessa do-
kument ligger det säkert text och bild, 
men ingen jag kunnat öppna, bland an-
nat för att vi använder Mac. Bry dig inte 
om att gör någon lay-outad PDF-fil eller 
dyligt, eller rättare sagt gör aldrig det, 
skicka bara ett enkelt mail. Skriv alltså 
din pressrelease i ett vanligt mail, bifoga 
tre bilder i mailet, skriv bildtexter som 
du döper med bildens namn. Klart!  Vad 
skriver jag i min pressrelease då? Vad 
som helst som är intressant. Gör något 
bra av någonting tråkigt. Du har skottat 
motorn för trettio papp. Haha roligt. Fota 
misären skriv en berättelse om det hela. 
Ni har en ny koppling, vunnit en tävling, 
kört punka, krockat med bussen, kört 
på en älg, sett en ostörig Stockholmare. 
Vad som helst, bara det är av intresse 
för allmänheten. Jag kan lova dig att en 
enkel pressrelease med bra beskrivande 
bilder om berättar någonting intres-
sant, har större chans att bli publicerad 
än den pressrelease du inte skickar. Vi 
journalister är bekväma och vill ha det 
serverat.

På ett enkelt sätt har du nu börjat sy-
nas i pressen, ett av de viktigaste stegen 
för att bli sponsor-poppis.

Foldern
Okej, nu har vi skickat en pressrelease, 
vi har en bra och framförallt uppdaterad 

hemsida, nu ska vi göra en folder som 
berättar historien om just ditt team. 
Denna folder ska vara grunden till att en 
sponsor väljer just dig. Detta är själva 
inkörsporten. Naturligtvis gör ni läsaren 
uppmärksam på er välbesökta hemsida 
i denna folder. Naturligtvis berättar ni 
om hur mycket det skrivs i pressen om 
just er. En folder är en enklare trycksak 
som kostar mer, ju fler du trycker. Vi har 
gjort det många gånger och vi kan säga 
att priset varierar, men räkna med cirka 
5000:-.  Gör hellre en större och mer 
påkostad du inte delar ut till höger och 
vänster  än en billigare som du kastar 
efter folk. Foldern ska vara berättande 
och egentligen täcka teamets alla före-
havanden från starten till idag. I första 
hand ska du tala om för sponsorn vad 
du kan erbjuda honom i form av med-
verkan i depån, fribiljetter, racelunch, 
medåkning, medmera. Du kan inte er-
bjuda din sponsor för mycket aktiviteter 
som motprestation för hans medverkan. 
Ni ska också presentera meriter samt 
alla teammedlemmar och naturligtvis de 
sponsorer ni redan har. En sponsor, kan 
locka en till, en till och så vidare. Nu är 
du också lite extra glad över att ni fotade 
med högsta upplösning. Ni vill inte göra 
en teamfolder med lågupplösta och pix-
liga bilder. Detta ger inte rätt signaler 
till era sponsorer. Vem vill sponsra nå-
gon amatör som inte ens kan fixa till en 
schyst folder? Ni klarar allt, och är en 
tillgång för er sponsor, att sponsra er är 
ett kap. Men vi kan ju inte göra en folder! 
Aha, läge att prata med din lokala tryck-
are/reklamare, klart han ska sin logga på 
fordonet, vips en sponsor till. Naturligtvis 
gör ni en ny fräsch folder varje år. Men 
det visste du väl redan.

No pay, No Play.
Du skickar pressreleaser har en välbe-
sökt och intressant hemsida, och du 
har delat ut ett gäng proffsiga foldrar 
där du erbjuder din sponsor massor av 
motprestationer. Du är nu redo att ringa 
och fråga, kan du sponsra mig? Har du 
gjort ett bra förarbete så kommer det 
bli betydligt lättare än om du inte gjort 
det. Lättare ja, men inte lätt. Att skaffa 
sponsorer är ett riktigt hästjobb, att hålla 
dem glada och behålla dem i en förläng-
ning, är ännu svårare. Därför är mannan 
(eller kvinnan) med titeln Reklam&Media 
ansvarig den viktigaste killen i gängen. 
För som man säger i Cocacola-landet.

No Pay, No play!

Ser du en kille med tejpade glasögon, var snäll mot honom. För säkerhets skull, var 
snäll mot alla med glasögon. Chansen att någon av dessa kan göra en schyst hem-
sida är överhängande, då så gott som alla glasögonormar är nördar med websidor 
som sitt största intresse!
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Det är dyrt med motorsport, fråga 
vem som helst som blivit biten av 
motorflugan. Någon måste be-

tala kalaset. Mamma och pappa har sä-
kerligen varit med och slantat i början av 
karriären oavsett om det var gocart eller 
fotboll som låg i fokus. I och med att du 
började tjäna egna pengar blev du också 
din egen huvudsponsor, och övertidstim-
marna som förvandlats till extra lön gick 
oavkortat 

till ditt intresse. Det är så verkligheten 
ser ut för de flesta, oavsett idrottsgren. 
Men, när man nått toppskiktet av sin 
idrott börjar det kosta pengar, inom 
dragracingen, grova sådana.

I dagens läge kostar det så in i bänken 
mycket stålar att man måste få ekono-
misk hjälp utifrån, och det är inte det 
lättaste. Det är här vi tänkte komma in 
i matchen och ge några välbehövliga 
råd&rön på vägen. Detta är den första i 
en serie artiklar om allt då det gäller att 
dra in stålar till din sport.

Rätt föräldrar
Att ringa ett företag endast beväpnad 
med frasen, ”kan du sponsra mig?”, är 
inte melodin. Det är lättare att vinna på 
tipset än att få någon att nappa på 

detta tråkiga och ogenomtänk-
ta förslag. Det hela är en längre 

men inte 

nödvändigtvis mer komplicerad process 
än så. Mycket handlar om relationer och 
att på ett eller annat sätt bygga dessa. 
Det hela handlar om vad du kan göra för 
din sponsor, absolut inte tvärtom. 
Här kommer det första steget i din ra-
cingkarriär.

Presentera dig själv.
Vi förutsätter att du har ett team, ett täv-
lingsfordon och ett förflutet i den disci-
plin du vill tävla i. För att attrahera någon 
sponsor över huvudtaget måste man 
till en början ha en karriär. Om du lagt 
grunden till denna karriär genom att ha 
tävlat några säsonger utan sponsorer är 
detta alltid en början. Du måste alltså ha 
någonting att presentera. Att attrahera 
sponsorer utan tidigare framgångar el-
ler tävlande blir svårt. Man det finns 
undantag. Kolla bara på Persbrandt, 
Prinsen, och till och med Tony Richards-
son. Persbrandt är en hyllad skådis som 
gillar motorsport, samtidigt som han får 
sponsorer att dregla. Prinsen är ett va-
rumärke i sig i och med att han är The 
Prinsen. Richardsson är en ikon som 
fick sina gamla sponsorer att stå i givakt 
när han fick för sig att tävla i Porsche 
Cup, grundat på framgångar i en helt an-
nan motordisciplin. Tror det var Speed-
way eller basket? Alla tre är var sitt va-
rumärke, två av dem har skapat sitt eget 
i och med hårt arbete medan den tredje 
fått sig till skänks i och med att han valde 
rätt föräldrar. Likväl, tre feta varumärken, 
som andra stora varumärken vill förknip-
pas med för att sälja mer produkter. Ett 
plus ett, blir två och i bästa fall tre.

Är du inget varumärke? Se till att bli 
det. Här kommer det första steget i din 
racingkarriär. Presentera dig själv.

Bli ett varumärke
Alla team med ambitioner har rätt folk 
på rätt plats. Mekanikern håller på 
med skotern, kocken kockar och så 
vidare, frun till chauffören gnäller på 
att det är stökigt i tältet. Alla gör sitt så 
att teamet fungerar och att i slutändan 

Motorsport är inte 
gratis, någon måste 
betala kalaset.

Av: Björn

En Folder eller broschyr kan se ut hur som helst. Satsa hellre på kvalité än kvan-
titet. Denna trycksak bör det läggas ordentligt med tid på då den som allt annat 
återspeglar er som team. Kass folder, kasst team. Skitsnygg folder, bra team som 
man kanske kan tänka sig att sponsra.
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också vinsterna kommer. Men de allra 
flesta glömmer det viktigaste personen, 
den som drar in stålar, den så kallade, 
Reklam&media-ansvarig. Denna person 
är teamets ansikte utåt och den person 
som håller i alla trådarna då det gäller 
pengar in i teamet.  Det är den här killen 
(eller rättare sagt tjejen som brukar ha 
bättre ordning på det mesta) som ska ha 
till uppgift att dokumentera ert tävlande i 
form av fotograferande och filmande för 
er väl utbyggda hemsida. Hemsidan ska 
ha ett bra, enkelt och snärtigt namn som 
härleder till teamnamnet. Hemsidan ska 
uppdateras med allt som händer på och 
utanför banan, allt, året runt. Den måste 
leva och gärna ha ett klotterplank som 
modereras. Ett modererat forum eller 
klotterplank, lever. Lever ett forum lockar 
det fler besökare. En välbesökt hemsida 
är mer värd och roligare än en icke mo-
dererad hemsida som inte uppdateras. 
Hänger ni med.

Det behövs inga som helst proffsgre-

jor för att fota och filma ert team i de-
pån. Se dock till att fota allt med högsta 
upplösning, mer om detta senare. Grun-
den till en lyckad säsong läggs under 
vintern. Fordonet uppdateras, sponso-
rer smörjs. Du vet väl att racet vinns i 
garaget? Detta är en del i allting och en 
bra början.

Men vi kan ju ingenting om hemsidor! 
Aha, läge att hitta er första sponsor då 
det finns otaliga firmor som inte gör an-
nat än just hemsidor.

Fotografer
Du kanske har sett dessa outtröttliga 
fotografer som tålmodigt står och fotar 
hela dagarna på många motorevene-
mang runt om i detta land? Dessa hjältar 
ska hyllas. Många av dem gör det för 
kärleken till sporten, andra för att för-
söka dra in några kronor. Oavsett så ska 
de hyllas och premieras. De är anled-
ningen till att ni inte behöver inhandla en 
proffskamera för att fota ert ekipage på 

banan. Då ni behöver actionbilder  är det 
läge (för att visa upp hur extrem er sport 
är) att uppmärksamma en av dessa foto-
grafer om detta och sedermera köpa ett 
gäng till överenskommet pris. Var noga 
med att få ett mail eller papper på att ni 
har full användanderätt på dessa bilder. 
Med andra ord, se till att ni äger de bil-
der ni köpt.

Nu har ni högupplösta actionbilder. 
Det här med hög upplösning är viktigt 

i och med att  de ska hålla i tryckt 
form. Bilder som ska användas 
på hemsidan behöver inte vara 
lika stora, men det går ju att göra 

dessa mindre. Det går inte att göra 
en liten bild knäppt med låg upplös-
ning, stor. Alltså, återigen, knäpp 

alla kort på högsta upplösning.

Pressreleasen
I och med att du fotat i depån med er 
egna kamera och nu också köpt action-
bilder från ett proffs, har du riktigt bra 
förutsättningar att börja göra bra press-
releaser som du ska skicka till din motor 
och lokal-press. Du kan också skicka 
en speciell och mer personlig release 
till dina sponsorer vid samma tillfälle. 
Detta är enkelt, så gör det inte svårt för 
dig. Själv får jag allehanda filer mailade 
till redaktionen. I många av dessa do-
kument ligger det säkert text och bild, 
men ingen jag kunnat öppna, bland an-
nat för att vi använder Mac. Bry dig inte 
om att gör någon lay-outad PDF-fil eller 
dyligt, eller rättare sagt gör aldrig det, 
skicka bara ett enkelt mail. Skriv alltså 
din pressrelease i ett vanligt mail, bifoga 
tre bilder i mailet, skriv bildtexter som 
du döper med bildens namn. Klart!  Vad 
skriver jag i min pressrelease då? Vad 
som helst som är intressant. Gör något 
bra av någonting tråkigt. Du har skottat 
motorn för trettio papp. Haha roligt. Fota 
misären skriv en berättelse om det hela. 
Ni har en ny koppling, vunnit en tävling, 
kört punka, krockat med bussen, kört 
på en älg, sett en ostörig Stockholmare. 
Vad som helst, bara det är av intresse 
för allmänheten. Jag kan lova dig att en 
enkel pressrelease med bra beskrivande 
bilder om berättar någonting intres-
sant, har större chans att bli publicerad 
än den pressrelease du inte skickar. Vi 
journalister är bekväma och vill ha det 
serverat.

På ett enkelt sätt har du nu börjat sy-
nas i pressen, ett av de viktigaste stegen 
för att bli sponsor-poppis.

Foldern
Okej, nu har vi skickat en pressrelease, 
vi har en bra och framförallt uppdaterad 

hemsida, nu ska vi göra en folder som 
berättar historien om just ditt team. 
Denna folder ska vara grunden till att en 
sponsor väljer just dig. Detta är själva 
inkörsporten. Naturligtvis gör ni läsaren 
uppmärksam på er välbesökta hemsida 
i denna folder. Naturligtvis berättar ni 
om hur mycket det skrivs i pressen om 
just er. En folder är en enklare trycksak 
som kostar mer, ju fler du trycker. Vi har 
gjort det många gånger och vi kan säga 
att priset varierar, men räkna med cirka 
5000:-.  Gör hellre en större och mer 
påkostad du inte delar ut till höger och 
vänster  än en billigare som du kastar 
efter folk. Foldern ska vara berättande 
och egentligen täcka teamets alla före-
havanden från starten till idag. I första 
hand ska du tala om för sponsorn vad 
du kan erbjuda honom i form av med-
verkan i depån, fribiljetter, racelunch, 
medåkning, medmera. Du kan inte er-
bjuda din sponsor för mycket aktiviteter 
som motprestation för hans medverkan. 
Ni ska också presentera meriter samt 
alla teammedlemmar och naturligtvis de 
sponsorer ni redan har. En sponsor, kan 
locka en till, en till och så vidare. Nu är 
du också lite extra glad över att ni fotade 
med högsta upplösning. Ni vill inte göra 
en teamfolder med lågupplösta och pix-
liga bilder. Detta ger inte rätt signaler 
till era sponsorer. Vem vill sponsra nå-
gon amatör som inte ens kan fixa till en 
schyst folder? Ni klarar allt, och är en 
tillgång för er sponsor, att sponsra er är 
ett kap. Men vi kan ju inte göra en folder! 
Aha, läge att prata med din lokala tryck-
are/reklamare, klart han ska sin logga på 
fordonet, vips en sponsor till. Naturligtvis 
gör ni en ny fräsch folder varje år. Men 
det visste du väl redan.

No pay, No Play.
Du skickar pressreleaser har en välbe-
sökt och intressant hemsida, och du 
har delat ut ett gäng proffsiga foldrar 
där du erbjuder din sponsor massor av 
motprestationer. Du är nu redo att ringa 
och fråga, kan du sponsra mig? Har du 
gjort ett bra förarbete så kommer det 
bli betydligt lättare än om du inte gjort 
det. Lättare ja, men inte lätt. Att skaffa 
sponsorer är ett riktigt hästjobb, att hålla 
dem glada och behålla dem i en förläng-
ning, är ännu svårare. Därför är mannan 
(eller kvinnan) med titeln Reklam&Media 
ansvarig den viktigaste killen i gängen. 
För som man säger i Cocacola-landet.

No Pay, No play!

Ser du en kille med tejpade glasögon, var snäll mot honom. För säkerhets skull, var 
snäll mot alla med glasögon. Chansen att någon av dessa kan göra en schyst hem-
sida är överhängande, då så gott som alla glasögonormar är nördar med websidor 
som sitt största intresse!
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Det har blivit dags att se över vad 
du ska ha med dig på din sko-
tertur. Vissa saker är självklara 

medan andra uppenbara, den dagen du 
står där ute i vildmarken med skägget i 
brevlådan.

Jag har själv försatt mig i onödiga si-
tuationer otaliga gånger men lärt mig av 
misstagen. Det här med vad man ska ha 
med sig är inget hokus pokus på något 
sätt, utan snarare någonting som man 
arkiverar under sunt förnuft.

Jag har haft en jäkla massa tur i baga-
get, då jag tänker efter hur jag planerade 
mina skoterturer i ungdomsåren. Öh pla-
nera? Den totala avsaknaden av plane-
ring begränsades sig till att jag kollade 
hur mycket bensin och olja som fanns 
i skotern. Thats it. Jag tar för givet att 
du har en laglig, försäkrad snöskoter, att 
du har förarbevis och är nykter bakom 
styret. Håll i dig nu kör vi!

Regel nummer ett
Att åka snöskoter är bland det underba-
raste man kan göra, men glöm inte att 
vildmarken lurar runt hörnet. En trevlig 
skotertur kan snabbt sluta illa om oturen 
är framme. Många olyckor händer varje 
år helt i onödan. Du kan med regel num-
mer ett göra din skotertur till någonting 
betydligt säkrare. Håll i dig, nu kommer 
regel nummer ett som egentligen är flera 
grejer. Tala om för någon vart du åker. 
Tala också om för denne när du ungefär 
ska väntas komma hem. ändras planer-
na och du kommer hem lite senare, ring 
till samma person och meddela detta. 
Du ska alltså ta med dig en telefon. Det 

är inte säkert att du alltid kommer att ha 
täckning på telefonen, men troligtvis är 
täckningen närmare än du behöver gå.

Snöskotern
I mina ungdoms år hade jag inte någon 
som helst tanke på vad som skulle hän-
da om remmen gick sönder eller om en 
skruv behövdes dras åt.

Vi börjar därför med nästa regel. Se till 
att din snöskoter är omhändertagen. Just 
det där med servicen är ingenting man 
ska slarva med, tro mig. Det hela handlar 
inte om att få en stämpel i serviceboken 
utan snarare att du försäkrat dig om att 
din maskin är i bra kondition. Ha i åtanke 
att femton minuters snöskoterkörning 
rätt ut i naturen kan betyda tolv timmars 
traskande i snön tillbaka. Detta faktum, 
kan under vissa omständigheter betyda 
döden. Även om du lämnar in din maskin 
för den årliga servicen, måste du kunna 
en del grundläggande saker. Du måste 
kunna byta rem. Detta är prio ett alla ka-
tegorier, då rembrott inte är helt ovanligt. 
Du ska alltså ha med dig minst en rem, 
och på längre turer, två. Läs instruktions-
boken och öva i garaget.

Du ska också ha full koll på kedje-
spänningen. En slak transmissionskedja 
är rena rama döden för både drev 
och själva kedjan. Denna ska kol-
las ofta och det kan ibland 
kräva lite jobb beroende på 
modell. Återigen läs instruk-
tionsboken, öva i garaget.

Du ska också alltid gå över 
alla bultförband med jämna 
mellanrum, samt gärna smörja de 
fettnipplar du ser. De fettnipplar du inte 

Energitillskott av olika slag är kanonbra att ha med sig även om olyckan inte är 
framme. Kexchoklad eller powerbars är smidiga att packa ner. Har kommit på att 
”mammas” köttbullar är både oömma och praktiska att ha med sig i ryggsäcken.

Vi fortsätter vår serie om hur man beter sig på 
en snöskoter.

Text:Micke Ljungberg
Bild: Togga Liljedal

Se till att ha ordning i verktygslådan. Ta 
reda på vilka verktyg som är till för vad. 
Läs handboken. Läs den och lär dig allt 

om din maskin!

En mobiltelefon är ett absolut måste. 
Denna kan stoppas i en plastpåse för 
att skyddas mot fukt och vatten.
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Välj din ryggsäck med omsorg och se till att den är både rymlig och skön. Välj bort 
den där gamla med smala axelremmar. Det finns riktigt fina ryggor nu för tiden. 
Stefan Skoglund från Fjäll & Natur Butiken i Mora poserar här som en ung och vil-
lig fotomodell.

En bogserlina kostar bara några spänn 
och kan verkligen underlätta för dig 
när väl olyckan är framme. Biltema har 
flera varianter som kostar under fem-
tiolappen.

En ihopfällbar och 
kombinerad spade, 

yxa, såg spänner 
du naturligtvis fast 

på ryggsäcken.

Extra tändstift är ett måste, se till att du 
har med dig ett par! Extra rem måste 
också alltid finnas på din maskin.

En vattenflaska kan se ut på många 
sätt. Oavsett dyr eller billig modell så 
ska den innehålla vatten på din skoter-
tur. Uttorkning grumlar ditt sunda för-
nuft.

ser hittar du i 
bibeln, instruktionsboken 

alltså.
Ha koll på original verk-

tygslåda. Vet du var den sitter, 
vet du om den är komplett? Kolla detta 
och komplettera saknade verktyg. Se till 
att du har lika många extra tändstift med 
dig som du har cylindrar. En bogserlina 
tillhör också utrustningen som ska finnas 
på din snöskoter. Denna kan användas 
till att bogsera kompisens havererade 
maskin och att dra upp någon stackare 
som kört fast. Sist men inte minst, du 
måste ha en ficklampa eller ett ”brytljus” 
som ser till att du kan mecka i total-
mörker. En liten diodlampa kan räcka. 
Mycket svårare än så här är det inte. 
Naturligtvis är du inte garderad mot alla 
andra slags haverier, men du har höjt din 
egen säkerhet med flera hundra procent 
i och med dessa små åtgärder.

Personlig utrustning
Att klä sig riktigt inför skoterturen är 
av yttersta vikt då det gäller den totala 
njutningen. Slarv med underställ, riktiga 
skor och handskar kan förstöra en an-
nars trevlig tur. Vi kan ge dig massor av 
olika tips om hur du ska klä dig men litar 
på att du har koll på detta. Bra vinterklä-
der avsedda för skoteråkning är melo-
din. Det finns inget annat alternativ än att 
ha hjälm som huvudbonad. Crosshjälm 
med crossglasögon är krångligare än 
intergralhjälm, men betydligt bättre. En 
heltäckande skyddsväst eller löst rygg-
skydd är mer lag än ett råd. Vi föredrar 
heltäckande skyddväst som bärs under 
jackan. Dessa västar brukar ha massor 
av fickor att ha plånbok och telefonen i.

I ryggsäcken
I ryggsäcken ska du ha allt det där du 
förr eller senare kommer att behöva. 
Själva ryggsäcken ska du välja med om-
sorg då den måste sitta fast på ryggen. 
Du ska alltså inte ha en gammal fjäll-
rävenvariant. Du ska ha en med breda 
axelremmar och tvärgående spänn-
remmar över bröstet. I denna kan du 
proppa lite vad som helst, använd sunt 

förnuft. Silver 
tejp är bra att ha till d e t 
mesta då du kan göra allt från tillfälliga 
reparationer till att stoppa blödningar 
med denna underbara rulle. Varför inte 
en rulle ståltråd som inte direkt tar nå-
gon plats. Vatten är ett måste liksom 
några kexchoklad-kakor eller powerbars 
som säkerligen kommer väl till pass vid 
ett haveri eller ofrivillig övernattning. 
Vattnet kan också komma till använd-
ning om maskinen kokat eller på annat 
sätt förlorat sitt kylvatten. Fösta förband 
finns det en uppsjö olika varianter av, 
välj med omsorg och se till att hitta en 
av lämplig storlek. Vi har sett massor av 
olika kombinerade ihopfällbara spadar, 
yxor och sågar. Just dessa finns det en 
uppsjö av hos din lokala skoterhandlare. 
En rejäl kniv kommer alltid väl till pass 
även om det inte uppstått någon nödsi-
tuation. Tändstickor eller stormtändare i 
en plastpåse gör att du kan göra upp en 
eld även om du hamnat i plurret. Kör du i 
närheten av vatten ska du naturligtvis ha 
ett par isdubbar på lämpligt lättåtkomligt 
ställe.

Ta kontrollen
Naturligtvis finns det en massa andra 
vettiga saker du kan ta med dig, som 
sagt, använd sunt förnuft. Det gäller att 
inte ta med sig för mycket så att det blir 
en belastning. Du ska trivas med din 
ryggsäck och du ska kän-
na dig trygg. Dessa råd 
kan du ta som en vägled-
ning och anpassa till just 
dina behov. Håll koll på din 
egen säkerhet och njut av din 
skoteråkning.
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Det har blivit dags att se över vad 
du ska ha med dig på din sko-
tertur. Vissa saker är självklara 

medan andra uppenbara, den dagen du 
står där ute i vildmarken med skägget i 
brevlådan.

Jag har själv försatt mig i onödiga si-
tuationer otaliga gånger men lärt mig av 
misstagen. Det här med vad man ska ha 
med sig är inget hokus pokus på något 
sätt, utan snarare någonting som man 
arkiverar under sunt förnuft.

Jag har haft en jäkla massa tur i baga-
get, då jag tänker efter hur jag planerade 
mina skoterturer i ungdomsåren. Öh pla-
nera? Den totala avsaknaden av plane-
ring begränsades sig till att jag kollade 
hur mycket bensin och olja som fanns 
i skotern. Thats it. Jag tar för givet att 
du har en laglig, försäkrad snöskoter, att 
du har förarbevis och är nykter bakom 
styret. Håll i dig nu kör vi!

Regel nummer ett
Att åka snöskoter är bland det underba-
raste man kan göra, men glöm inte att 
vildmarken lurar runt hörnet. En trevlig 
skotertur kan snabbt sluta illa om oturen 
är framme. Många olyckor händer varje 
år helt i onödan. Du kan med regel num-
mer ett göra din skotertur till någonting 
betydligt säkrare. Håll i dig, nu kommer 
regel nummer ett som egentligen är flera 
grejer. Tala om för någon vart du åker. 
Tala också om för denne när du ungefär 
ska väntas komma hem. ändras planer-
na och du kommer hem lite senare, ring 
till samma person och meddela detta. 
Du ska alltså ta med dig en telefon. Det 

är inte säkert att du alltid kommer att ha 
täckning på telefonen, men troligtvis är 
täckningen närmare än du behöver gå.

Snöskotern
I mina ungdoms år hade jag inte någon 
som helst tanke på vad som skulle hän-
da om remmen gick sönder eller om en 
skruv behövdes dras åt.

Vi börjar därför med nästa regel. Se till 
att din snöskoter är omhändertagen. Just 
det där med servicen är ingenting man 
ska slarva med, tro mig. Det hela handlar 
inte om att få en stämpel i serviceboken 
utan snarare att du försäkrat dig om att 
din maskin är i bra kondition. Ha i åtanke 
att femton minuters snöskoterkörning 
rätt ut i naturen kan betyda tolv timmars 
traskande i snön tillbaka. Detta faktum, 
kan under vissa omständigheter betyda 
döden. Även om du lämnar in din maskin 
för den årliga servicen, måste du kunna 
en del grundläggande saker. Du måste 
kunna byta rem. Detta är prio ett alla ka-
tegorier, då rembrott inte är helt ovanligt. 
Du ska alltså ha med dig minst en rem, 
och på längre turer, två. Läs instruktions-
boken och öva i garaget.

Du ska också ha full koll på kedje-
spänningen. En slak transmissionskedja 
är rena rama döden för både drev 
och själva kedjan. Denna ska kol-
las ofta och det kan ibland 
kräva lite jobb beroende på 
modell. Återigen läs instruk-
tionsboken, öva i garaget.

Du ska också alltid gå över 
alla bultförband med jämna 
mellanrum, samt gärna smörja de 
fettnipplar du ser. De fettnipplar du inte 

Energitillskott av olika slag är kanonbra att ha med sig även om olyckan inte är 
framme. Kexchoklad eller powerbars är smidiga att packa ner. Har kommit på att 
”mammas” köttbullar är både oömma och praktiska att ha med sig i ryggsäcken.

Vi fortsätter vår serie om hur man beter sig på 
en snöskoter.

Text:Micke Ljungberg
Bild: Togga Liljedal

Se till att ha ordning i verktygslådan. Ta 
reda på vilka verktyg som är till för vad. 
Läs handboken. Läs den och lär dig allt 

om din maskin!

En mobiltelefon är ett absolut måste. 
Denna kan stoppas i en plastpåse för 
att skyddas mot fukt och vatten.
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Välj din ryggsäck med omsorg och se till att den är både rymlig och skön. Välj bort 
den där gamla med smala axelremmar. Det finns riktigt fina ryggor nu för tiden. 
Stefan Skoglund från Fjäll & Natur Butiken i Mora poserar här som en ung och vil-
lig fotomodell.

En bogserlina kostar bara några spänn 
och kan verkligen underlätta för dig 
när väl olyckan är framme. Biltema har 
flera varianter som kostar under fem-
tiolappen.

En ihopfällbar och 
kombinerad spade, 

yxa, såg spänner 
du naturligtvis fast 

på ryggsäcken.

Extra tändstift är ett måste, se till att du 
har med dig ett par! Extra rem måste 
också alltid finnas på din maskin.

En vattenflaska kan se ut på många 
sätt. Oavsett dyr eller billig modell så 
ska den innehålla vatten på din skoter-
tur. Uttorkning grumlar ditt sunda för-
nuft.

ser hittar du i 
bibeln, instruktionsboken 

alltså.
Ha koll på original verk-

tygslåda. Vet du var den sitter, 
vet du om den är komplett? Kolla detta 
och komplettera saknade verktyg. Se till 
att du har lika många extra tändstift med 
dig som du har cylindrar. En bogserlina 
tillhör också utrustningen som ska finnas 
på din snöskoter. Denna kan användas 
till att bogsera kompisens havererade 
maskin och att dra upp någon stackare 
som kört fast. Sist men inte minst, du 
måste ha en ficklampa eller ett ”brytljus” 
som ser till att du kan mecka i total-
mörker. En liten diodlampa kan räcka. 
Mycket svårare än så här är det inte. 
Naturligtvis är du inte garderad mot alla 
andra slags haverier, men du har höjt din 
egen säkerhet med flera hundra procent 
i och med dessa små åtgärder.

Personlig utrustning
Att klä sig riktigt inför skoterturen är 
av yttersta vikt då det gäller den totala 
njutningen. Slarv med underställ, riktiga 
skor och handskar kan förstöra en an-
nars trevlig tur. Vi kan ge dig massor av 
olika tips om hur du ska klä dig men litar 
på att du har koll på detta. Bra vinterklä-
der avsedda för skoteråkning är melo-
din. Det finns inget annat alternativ än att 
ha hjälm som huvudbonad. Crosshjälm 
med crossglasögon är krångligare än 
intergralhjälm, men betydligt bättre. En 
heltäckande skyddsväst eller löst rygg-
skydd är mer lag än ett råd. Vi föredrar 
heltäckande skyddväst som bärs under 
jackan. Dessa västar brukar ha massor 
av fickor att ha plånbok och telefonen i.

I ryggsäcken
I ryggsäcken ska du ha allt det där du 
förr eller senare kommer att behöva. 
Själva ryggsäcken ska du välja med om-
sorg då den måste sitta fast på ryggen. 
Du ska alltså inte ha en gammal fjäll-
rävenvariant. Du ska ha en med breda 
axelremmar och tvärgående spänn-
remmar över bröstet. I denna kan du 
proppa lite vad som helst, använd sunt 

förnuft. Silver 
tejp är bra att ha till d e t 
mesta då du kan göra allt från tillfälliga 
reparationer till att stoppa blödningar 
med denna underbara rulle. Varför inte 
en rulle ståltråd som inte direkt tar nå-
gon plats. Vatten är ett måste liksom 
några kexchoklad-kakor eller powerbars 
som säkerligen kommer väl till pass vid 
ett haveri eller ofrivillig övernattning. 
Vattnet kan också komma till använd-
ning om maskinen kokat eller på annat 
sätt förlorat sitt kylvatten. Fösta förband 
finns det en uppsjö olika varianter av, 
välj med omsorg och se till att hitta en 
av lämplig storlek. Vi har sett massor av 
olika kombinerade ihopfällbara spadar, 
yxor och sågar. Just dessa finns det en 
uppsjö av hos din lokala skoterhandlare. 
En rejäl kniv kommer alltid väl till pass 
även om det inte uppstått någon nödsi-
tuation. Tändstickor eller stormtändare i 
en plastpåse gör att du kan göra upp en 
eld även om du hamnat i plurret. Kör du i 
närheten av vatten ska du naturligtvis ha 
ett par isdubbar på lämpligt lättåtkomligt 
ställe.

Ta kontrollen
Naturligtvis finns det en massa andra 
vettiga saker du kan ta med dig, som 
sagt, använd sunt förnuft. Det gäller att 
inte ta med sig för mycket så att det blir 
en belastning. Du ska trivas med din 
ryggsäck och du ska kän-
na dig trygg. Dessa råd 
kan du ta som en vägled-
ning och anpassa till just 
dina behov. Håll koll på din 
egen säkerhet och njut av din 
skoteråkning.
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Kanske just du sitter och trycker på en fråga ingen du känner kan svara på? Då är 

kanske doktor Alf, mannen som kan svara på just den, eftersom han är väl bevandrad 

i ämnet snöskoter. Frågan ska ju därmed helst vara snöskoterrelaterad även om Alf 

också hade 5:a i hemkunskap och syslöjd i skolan. Maila affe@snowrider.se märk 

mailet Doktor Affe.

Nu är vintern verkligen i full gång. Som alltid  repareras och uppdateras 
det i mängder av garage runt om i den snötäckta delen av landet. Vi på SnowRider 
börjar nu få in en hel del frågor som gäller olika fel och problem som kan uppkomma nu under 
körsäsongen. Den första frågan är en av alla dessa funderingar gällande drivband.
Vilken matta gäller?

Hej !
Jag undrar om ni har någon erfarenhet 
alternativt några råd angående Camo-
plast Back Country 9140C med den nya 
single-ply tekniken, jämfört med fjolårs-
modellen utan single-ply? Vilka fördelar 
och nackdelar fi nns det? Törs man satsa 
på den nya? Mattan är 38x 307x 44 mm 
och skall sitta på en Polaris 700 Fusion 
som är nerdrevad med 2 kugg.

Mvh  Ulf

Hej Ulf.
De nya ”single-ply” mattorna har endast 
ett kordlager i själva bandet vilket ger en 
lättare matta. Den har då mindre massa 
som ska drivas upp i fart under accele-
ration och den tunna mattan har mindre 
förluster när den böjs över drivhjul samt 
runt vändhjul. Nackdelarna är att den 
inte är riktigt lika stabil, framför allt då 
det gäller tunga skotrar med extremt hög 
motoreffekt.
Den kan helt enkelt töjas ut när man ger 
gas och kuggar över när vi pratar om 
riktiga turbo-monster-skotrar. En lätt-
tare skoter med normal effekt vinner i 
teorin en hel del med de nya mattorna 
även om skillnaden i verkligheten knap-
past är mätbar. I ditt fall skulle jag nog 
överväga att köpa den nya enkelkords-
mattan men har din handlare endast den 
vanliga hemma, är det i praktiken ett lika 
bra val. I bägge fallen är BackCountry 
en riktig fi n matta för varierad friåkning 
men den har naturligtvis inte samma 
livslängd som en ren ledmatta av typen 
RipSaw. För de som är mycket noga 
med livslängden gäller alltså den gamla 
grundregeln, köp en matta med så låga 
kammar som möjligt.
 
Mvh Alf

Elfel, jag blir galen
Hej Snowrider.
Jag har en några år gammal skoter som har ett el-troll i tändsystemet. Ständiga misständningar på höga varv och det kan 
irriterande nog bli bra en kort stund med nya stift, för att sedan åter smälla och låta illa. Jag har försökt mäta upp de olika 
delarna med ett instrument och allt verkar vara OK, kan ni hjälpa mig?
 Patrik, Klöverträsk.
 
Hej Patrik! 
Trist fel du har. Elfel kan driva den tålmodigaste och mest kompetente mekanikern till vansinne och det gäller särskilt fel 
i tändsystemet. Det vanligaste är att skotrar har ett så kallat CDI (Capacitive Discharge Ignition) som består av en sta-
torspole, ett magnetiskt svänghjul, en triggerspole, en CDI-enhet samt en tändspole. Detta system är sammankopplat med 
ett gäng kablar och all felsökning bör börja med att kabalaget kollas upp mycket noga. Eftersom det är upp mot 400 volt 
mellan CDI-enheten och tändspolen kan minsta kabelfel ge motorstörningar. Man ska inte heller missa rena självklarheter 
som tändkablar och tändstiftets anslutning. Alla spolar kan mätas upp med en multimeter och det fi nns värden i reparations-
manualen på vad de ska ha för Ohmtal i rumstemperatur. Tyvärr säger detta endast om det är avbrott eller kortslutning i en 
spole och du vet fortfarande inte om den är hel under last när motorn går. Man kan alltså ha ett korrekt Ohmvärde hos en 
defekt spole, detta är ofta en nyhet för den som inte råkat för ett sånt fel. Det krävs nämligen en ganska avancerad utrust-
ning för att kunna testa dessa spolar, under deras rätta driftsförhållanden och säkerställa dess funktion.
Så du kan ha en dålig spole men du kan inte mäta dig fram till vilken som är dålig! Lösningen på detta är att man letar upp 
en ”donatorskoter” av samma typ som går perfekt och helt enkelt byta en spole i taget tills din skoter går som den ska. Detta 
är för övrigt den enda säkra metoden då man ska testa CDI-enheten. CDI-enheten är ofta relativt dyr och inget man gärna 
köper i onödan. Så även om det kan verka en smula lågutbildat så är felsökning med stegvis komponentutbyte en otroligt 
enkel och effektiv metod. För svårhittade i tändsystemet är det ofta den enda bra metoden.
Hoppas du löser detta Patrik.

Hur får jag lös variatorn?
Hej, jag har ett stort problem. Min primärvariator vägrar att lossna trots att jag har lånat en original avdragare och använt 
så mycket våld jag vågar. Många säger att jag kan skada vevaxeln och dess lager om jag slår för hårt på avdragaren så hur 
gör jag? Har ni några tips?
Mvh Anders i Rosvik.
 
Hej Anders!
Detta är ett av de mer nervösa jobben då det gäller snöskotrar eftersom man måste ta till exakt rätt mängd våld för att 
lösgöra en trilskande variator. Tar man i för mycket kan man mycket riktigt skada vevaxel och lager, så därför ska man vara 
försiktig. Vissa menar att även en mutterdragare kan ställa till det då vevaxeln kan påverkas i presspassningarna men det 
brukar jag inte bekymra mig om. Prova med att fylla variatorhålet fullt med olja och sedan förse avdragaren med gängtejp. 
Kör sedan fullt med en kraftig mutterdragare redan innan avdragaren har ”bottnat”. Eftersom oljan då inte kan ta sig förbi 
gängorna kommer trycket att öka extremt mycket tills variatorn smäller lös. Fungerar inte det är det dags för hetvatten. Värm 
tio liter vatten till så nära kokpunkten du kan och häll detta över variatorn. Kör genast in avdragaren med mutterdragaren 
och ge den en lätt smäll med hammaren när den bottnat om variatorn inte redan har lossnat. Går du fortfarande bet så ring 
din handlare och kolla vad en ny variator kostar, känner du att du har råd så är det bara att slipa lös den gamla med rondell.
Lycka till/ Alf
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EAGLE
Svarta, Stl. S-XXL, 
Tillverkade i Nylon, för-
stärkta med läder på insidan 
handen och fi ngrarna. Handleds-
band.
Pris: 445:-

www.hornells.com

Polaris
APPROACH EVENT GLOVE
Skön handske med slitstarkt Taslan yttertyg i nylon och  
vattentätt eVent material. Lätt fodrad och extrautrustad 
med Kevlar i handfl atan och neoprene samt stretch Lycra 
på fi ngrarna. Finns endast i svart och storlekarna S-2XL.
Pris: 749:-

www.polarisindustries.comwww.polarisindustries.comwww.polarisindustries.com

Castle X 
SWITCH GLOVE
Switch är en tävlingshandske och för den aggresive ledpiskaren. 
Otrolig komfort och hållbarhet med förstärkningar på rätt ställen 
i innerhandsken. Utsidan har ett Hipora membran för vatten och 
vind.
Pris: 495:-

www.glansgarden.se

Castle X
RIZER GLOVE
Castle X bästa touring handske med en suverän pass-
form. Försvängda fi ngrar och ett aluminium täckt foder 
ger bra grepp och bra värme. Hipora membran håller 
vätan ute. Många färger i både herr och dam.
Pris: 695:-

ger bra grepp och bra värme. Hipora membran håller 
vätan ute. Många färger i både herr och dam.

Halvarssons
JOX 
Trefi ngerhandske i Cordura. Isolerande 
Alu foil. Vind- och vattentät. Visirtorkare. 
Rubber Tec i innerhanden. Spänntamp 
och stretch runt handled. Reglerbar 
krage. Storlek XS-2XL
Pris: 449:-

EAGLE
Svarta, Stl. S-XXL, 
Tillverkade i Nylon, för-
stärkta med läder på insidan stärkta med läder på insidan 
handen och fi ngrarna. Handleds-

Alpinestars
WR-3 GTX
Suverän handske i skinn med riktigt bra passform. Gore-Tex membranet gör handsken vattentät. För-
böjda fi ngrar för maximal känsla. Förstärkt i handfl atan och ut på tummen. Handledsjustering
Pris: 1495:-

www.garage24.se

Halvarssons 
PAPEY
Sporthandske i Neopren. Knog-
skydd. Visirtorkare. Silicon i in-
nerhand. Reglerbar krage. Stor-
lek XS–2XL
Pris: 599:-

www.jofama.se

www.jofama.se

70 4-09/10

70_71.indd   70 2009-12-19   15.25

Scott
SRE SNOW
Racing handske med bra passform. Ytterma-
terial i skinn och neopren. Skydd över kno-
garna. Storlekar  S-XXL

Pris: 648:-

www.scott-sports.com

Klim
FUSION GLOVE Blue
SUMMIT GLOVE Red 
Väldigt funktionella skoterhand-
skar, Gore Tex av högsta kvalité.
För info om återförsäljare.

jk@pseparts.com

Arctic Cat
NEOPRENE
Vind- och vattentäta neoprene-
handskar som andas. De är skod-
da med mjukt konstläder för bra 
grepp och komfort.
Pris: 750:-

www.arcticcat.se

M-Racing
NITRO WATERPROOF
Ytmaterial i 500 den polyester. Hipora®-
membran. Thinsulate® foder. Innerfoder 
i behagligt fl eece. Handfl atan Clarino® 
skinn. Kardborre vid handled, dragsko i 
kragen. Logotryck.Maskintvätt i +40°C. 
Storlekar: 6-13
Pris 560:-

www.allright.eu

Richa
TARGET WINTER
Vadderad textilhandske med vind- och 
vattentätt HIPORA®-membran. Inner-
foder i 100% polyester. Gummerade 
detaljer på handens insida för bättre 
grepp. Stretchbälg över knogparti för 
bättre komfort. Hög krage med kard-
borreslejf och snölås.
Pris: 295:-

www.duells.se

T&P
TUMHANDSKE
Av nötskinn/Cordura/textil. Urtagbart foder av mem-
branskyddad Thinsulate. Justerbar vid handled med 
kraftig kardborrejustering.  Färg svart. Stl M, L, XL
Pris: 229:-

www.fritidsklader.se

Empire 
GLOVE WHITE/RED 

Simon Dumont den av skidvärl-
dens hetaste namn tillverkar dessa 

handskar i getskinn. Varma med 
grym känsla gör dem perfekta för 

både skid och skoteråkningen. Finns 
även i tummodell samt en tunn vår hand-

ske. Kommer i fl era olika färger
Ca Pris 995:-

Finns hos Addventure Zone

www.azs.se

Racing handske med bra passform. Ytterma-Racing handske med bra passform. Ytterma-
terial i skinn och neopren. Skydd över kno-terial i skinn och neopren. Skydd över kno-
garna. Storlekar  S-XXLgarna. Storlekar  S-XXL

www.scott-sports.comwww.scott-sports.com
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EAGLE
Svarta, Stl. S-XXL, 
Tillverkade i Nylon, för-
stärkta med läder på insidan 
handen och fi ngrarna. Handleds-
band.
Pris: 445:-

www.hornells.com

Polaris
APPROACH EVENT GLOVE
Skön handske med slitstarkt Taslan yttertyg i nylon och  
vattentätt eVent material. Lätt fodrad och extrautrustad 
med Kevlar i handfl atan och neoprene samt stretch Lycra 
på fi ngrarna. Finns endast i svart och storlekarna S-2XL.
Pris: 749:-

www.polarisindustries.comwww.polarisindustries.comwww.polarisindustries.com

Castle X 
SWITCH GLOVE
Switch är en tävlingshandske och för den aggresive ledpiskaren. 
Otrolig komfort och hållbarhet med förstärkningar på rätt ställen 
i innerhandsken. Utsidan har ett Hipora membran för vatten och 
vind.
Pris: 495:-

www.glansgarden.se

Castle X
RIZER GLOVE
Castle X bästa touring handske med en suverän pass-
form. Försvängda fi ngrar och ett aluminium täckt foder 
ger bra grepp och bra värme. Hipora membran håller 
vätan ute. Många färger i både herr och dam.
Pris: 695:-

ger bra grepp och bra värme. Hipora membran håller 
vätan ute. Många färger i både herr och dam.

Halvarssons
JOX 
Trefi ngerhandske i Cordura. Isolerande 
Alu foil. Vind- och vattentät. Visirtorkare. 
Rubber Tec i innerhanden. Spänntamp 
och stretch runt handled. Reglerbar 
krage. Storlek XS-2XL
Pris: 449:-

EAGLE
Svarta, Stl. S-XXL, 
Tillverkade i Nylon, för-
stärkta med läder på insidan stärkta med läder på insidan 
handen och fi ngrarna. Handleds-

Alpinestars
WR-3 GTX
Suverän handske i skinn med riktigt bra passform. Gore-Tex membranet gör handsken vattentät. För-
böjda fi ngrar för maximal känsla. Förstärkt i handfl atan och ut på tummen. Handledsjustering
Pris: 1495:-

www.garage24.se

Halvarssons 
PAPEY
Sporthandske i Neopren. Knog-
skydd. Visirtorkare. Silicon i in-
nerhand. Reglerbar krage. Stor-
lek XS–2XL
Pris: 599:-

www.jofama.se

www.jofama.se
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Alla med ett genuint skoterintresse har sett 
någon av alla RuffRider-fi lmerna. Möt mannen 
bakom kameran. Petter Grimborg!

Text: Björne
Bild: Jonas Grinde & Rikard Lindfors

Petter Grimborg är utan tvekan en av våra fl itigaste fi lmare i detta avlånga land. 
Petter är mannen bakom Grimborg Production och några av de bäst produce-
rade snöskoterfi lmerna i världen, ja världen. Vi på SnowRider har samarbetat 

med Petter i några år och bara måste få låta er känna denna trevliga norrlänning lite 
närmare. Det här är vår intervju med vår favoritfi lmare.

Du har varit i branschen ett tag nu. När började du redigera 
fi lm?
Petter: Ja det hela började när jag och mina polare åkte snowboard och skejtade 
för en himla massa år sedan. Vi fi lmade varandra när vi trickade. Den allra första 
fi lmredigeringen började redan när jag var ett litet kravallknott! Tyvärr drog jag på mig 
lite skador och det gjorde att jag var tvungen att sätta tävlingskarriären åt sidan. Men 
och andra sidan gjorde det att jag kunde satsa mer på fi lmandet, vilket var grymt kul 
och inspirerande.

Du har varit riktigt fl itig och det har blivit en del fi lmer sen 
dess?
Petter: Jag har hunnit med ett par snowboardfi lmer, en moto-x fi lm, snart fem skoter-
rullar plus en himla massa andra mindre projekt. Det har varit mycket slit men jag har 
också fått möjligheten att resa  till en massa roliga platser över hela världen.  Jag har 
upplevt en massa roliga saker på vägen men det är ett hårt liv ibland då det innebär 
mycket resande. 

Du har rest runt och fi lmat på en massa ställen, har du några 
roliga anekdoter?
Petter: Jag har ju hållt igång några år nu och har hunnit med att samla på mig en 
hel del då det har blivit resor till alla möjliga ställen. Naturligtvis har jag har träffat en 
massa sköna lirare på vägen!

Dela med dig av några vettja!
Petter: En gång var jag, Ulf Nilsson och Per Eriksson i Kanada och hälsade på Johan 
Olofsson på hans ställe långt upp i Rocky Mountains som heter Bralorne. Jag kom-
mer ihåg att vi var som tre små parvlar och inte riktigt förstod hur farligt det var med 
lavinrisker och annat eftersom terrängen är så mycket vildare där. Det var en grym 
upplevelse som jag aldrig kommer att glömma. Konstigt nog slutade resan bra, men 
det hade lika gärna kunnat sluta under en lavin?  Som tur var så var Miss Fortuna på 
vår sida den gången!

Petter: En annan riktigt grym upplevelse var när jag, Ankan och Bodin var med Tur-
nagainhardcore-boysen i Alaska! Allt var så nytt, en helt ny miljö med hur många 
möjligheter som helst. Dessutom visade Ankan och Bodin var skåpet skulle stå! Bo-
din gjorde så jänkarna tappade hakan med sin VR fl ip och Ankan med sina ”upside 
down” whips! Sebastian och Giles som vi bodde hos däruppe var riktigt hjälpsamma, 
de lånade ut skotrar till oss och var alltid där först och meckade och hjälpte till när 
nått gick sönder mitt uppe på fjället (och det gjorde det alltid)!

Du reser mycket och jobbar många timmar. Vad är det som 
driver dig?
Petter: Det som egentligen har drivit mig framåt är ju för att jag brinner för det jag gör, 
sen är det ju så himla kul att köra skoter och åka bräda. Det är också en fantastisk 
gemenskap, även om vädret är skit, grejerna är trasiga och det regnar grus så har 
man alltid bra folk omkring sig.

Det har ju varit väldigt slitsamt också, det är inte bara guld å gröna skogar som folk 
tror ibland. En kamera rygga som väger fl äsk med stativ och linser får man kånka runt 
på jämt! Grabbarna terroriserar en och själv fryser man fi ngrarna av sig och försöker 

Att hänga med alla sköna boys är någonting som Petter uppskattar mest då 
det gäller fi lmandet. Eller som Petter säger. Man får inte glömma bort att ha 
kul!

Under alla sina resor till USA har Petter lärt kän-
na massor av nya kompisar. Här är Danne 
Bodins amerikanska sponsors tvär-
feta pickis. 

Massor av mil på de Amerikanska 
vägarna är inte alltid roligt.

När alla andra kastar av sig 
ryggsäckarna och börjar 
njuta av skoteråkningen, 
är det arbete som gäller 
för Petter.

Att åka skoter med världens största 
ryggsäck är inte det lättaste. Framför 
allt inte när den väger 45 kilo, och Pet-
ter själv 56 kilo!
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Namn: Petter Nogi Grimborg
Från: Koskullskulle
Bor: Stockholm
Ålder: 28 år
Status: Pirrigt nykär
Favoritblomma: Kaktus
Bil: Volvo
Favvoartist: Roland Cedermark
Favoritkrog: Patricia (söndagar)
Favoritdjur: Tornuggla
Senaste bok: Tin-Tin i Afrika
Favoritkompis: Björne på SnowRider
Är rädd för: Raggare från Gällivare

Danne Bodin är utan tvekan den Svensk som gjort mest 
väsen av sig på andra sidan Atlanten och som gjort sig 
bäst på fi lm. Danne och Petter är extremvärldens svar 
på Jonas&Mark, Sigfried&Roy!

se nått på en frostimmig LCD-skärm. När grabbarna har lekt av sig vill man ju köra 
själv men då är ju det mesta sönderkört! Filmningen har prioritet nummer ett och i 
sanningens namn så hinner jag köra lite själv ibland också. 

Det blir många timmars skottande för bara några sekunders fi lm, vill man få till det 
bra så tar det tid. Det fi nns ju liksom oftast ingen budget till någon pistmaskin. Man 
kan ju inte alltid göra de roligaste jobben, ibland får man ta jobb som inte är riktigt 
lika glassiga. Dessutom kan man inte alltid göra exakt det man vill, man får mixa upp 
och göra lite olika jobb för att få ihop det hela. När det är färdigfi lmat blir det några 
månader med redigeringen som också det är inspirerande och kul på ett annat sätt. 
Det gäller hela tiden att se till så det blir en bra balans i det hela. Som tur är så har 
jag en massa bra folk runt omkring mig som ställer upp och hjälper till så att det alltid 
rullar på framåt.

Har du någon utbildning?
Petter: Jag är självlärd och har inte direkt gått någon utbildning men ser det som 
något positivt. Man tänker nog lite på ett annat sätt än om man hade haft en gammal 
lärare som lär ut efter ett speciellt system och mönster. Jag har lärt sig av duktigt folk 
i branschen. Mina inspirationskällor är fi lm, tv, musik och folk i branschen som man 
hänger med.

Du har precis gjort klar RuffRiders 5. Vad ska du göra nu?
Petter: Framtidslplanerna är ju självklart att fortsätta med det man gör nu. Filmpro-
duktion och reklamfi lm till olika företag. Det är en sån bred bransch med mycket 
möjligheter!

RR fi lmerna har ju gjort sig ett namn nu också, bara för nån dag sedan så hörde 
jänkarna av sig å ville ha en premiär därborta på andra sidan Atlanten, vilket är ju jät-
tekul. Sen är det ju många som uppskattar fi lmerna och ger positiv kritik. Just detta 
driver mig framåt, självklart kan man inte klippa fi lmerna så det passar varenda kotte, 
men vi gör helt enkelt våran grej. 

Det har ju blivit sån gemenskap mellan åkarna och det är alltid lika kul å vara ute 
med ”gänget” och hitta på en massa tokerier. Att göra en fi lm om dom som hoppar, 
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Då resorna är många och långa kan ib-
land julfi randet hamna i Colorado hos 
Tod samtidigt som nyåret fi ras i Las-
Vegas. 

och är med i fi lmerna, är ett projekt som jag hade velat göra. På så sätt får alla ni se 
vilka sköna lirare det är och vad dom sysslar med förutom skoter och crossåkning! 
Det tar ju otroligt många timmar att fi lma, logga band, redigera medmera och man 
brottas alltid med tiden.

Hur ser du på Svenska åkare?
Petter: För cirka fem år sen, när vi släppte första RuffRiders-fi lmen har det hänt 
mycket. Dom svenska åkarna har kommit ikapp ”USA” och standarden är mycket hög 
här i Sverige då det gäller friåkning och freestyle. Det enda som hindrar dom Svenska 
talangerna är terrängen, allt är så mycket större i USA och Kanada. Glöm inte heller 
att de har kopiösa mängder mer snö där.

Det är många yngre som skickar in klipp, så det är kul att se alla nya som håller på 
med friåkning här i vårt avlånga land. Ett stort cred till alla åkare därute som gör sin 
grej och lever för det dom gör! Man får inte glömma bort att ha kul! 

Några ord från Petter!
Ett stort tack till Polaris och alla andra som hjälpt till under årens lopp!

glöm inte å kika in på www.zpirit.se, där kommer det att fi nnas en hel
del coola kläder där som kommer in i december! Naturligtvis har du www.ruffri-

ders.se som startsida.

Avslutet
Det här vad Petter Grimborg hade att dela med sig av. Enligt många lever han dröm-
men men glöm inte bort att det är ett jobb som kräver ett enormt engagemang. 

Idag bor Petter i Märsta utanför Stockholm där han har sin studio. Är han inte där 
så hittar du kanske honom på något fjälltopp runt om i världen. Till vardags gör han 
reklamfi lmer och alla möjliga slags actionsport-fi lmer samt driver sajten www.zpirit.
se. Vi på SnowRider är stolta över att ha honom i vårt crew, då han är en riktigt trevlig 
myskille med mycket humor och kunnighet.

Petter vi gillar dig!
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Vad är det vassaste du kan tävla på i år?
Ingen av fabrikanterna kommer med något bombnedslag, de har däremot lagt krutet på att 
förstärka och förfi nar befi ntligt material.

Text: Stefan Sund

Ski-Doo MX Zx 600 RS
Ski-Doo:s raceavdelning har siktat in sig på motorn i år där man har en ny kali-
brering av de två Mikuni TMX 38 milimeters förgasarna och ett avgassystem som 
ska ge bättre klipp i mellan registret. Ibland undrar man vart gränsen går. Motorn 
har också nya förstärkta V-Force 3 reeds och omprogramerad ECU. Detta ska 
bidra till en jämnare prestanda under längre race. Man har tagit till sig det täv-
lingsförarna hade att säga om fjolårsmaskinen. 
I SC-5 boggin har man ändra på utformningen på boggiskenorna för en högre 
toppfart och bättre holeshot. Den är också förstärkt på fl era punkter. 
Ny geometri i framvagnen med justerbar styrinfästning. De 
fyra KYB dämparna är av piggybackmodell där det nu går 
att justera både hög och lågfartskompression samt retur på 
framdämparna. Skotern ska således vara mer lättkörd än 
fjolårsmaskinen tack vare dessa ändringar. Den har en ny 
matta som är 1,4 kilo lättare än fjolårets och ska också 
vara mer lättsvängd. Det sitter en 20 liters tank som 
standard men det fi nns en 40 liters dito som är avsedd 
för Cross-Country tävlingar. Hela härligheten väger 
in på lätta 195 kilo torr.

Arcitc-Cat 600 SnoPro 600
Ska man ändra ett vinnande koncept? Det frågar Arctic Cat sig själv i marknadsföringen.  Arctic-Cat har goda skäl för sin 

kaxiga attityd, se bara på resultaten från i fjol. De vann 32 av 60 fi naler i ISOC-serien! Men nu är det en ny säsong och ingen lever 
på gamla meriter, ni minns väl hur det gick i årets F1-säsong, där nykomling Brawn tvålade till alla de gamla rävarna. Vad har då 

TEAM Arctic gjort för ändringar  för att hänga med i toppen? Det fi na Chrome-moly och aluminium-chassit är förstärkt i den 
bakre delen av tunneln för ökad stabilitet. Boggin är också förstärkt på fl era ställen likt Ski-Doo:s racer. Motorn som var 

ny förra året har fått vissa små ändringar till i år. Man har bland annat en ny förstärkt pipa som ska ge bättre gas-
respons. Tändningskurvan är ändrad,  så att man eliminerat en så kallad hot spot i registret. Den ska ändå ge 

hela 127 hästar på pumpsoppa, det är två mer än vad -09:an gav. Man har gått från en 13W bred kedja till 
15W för bättre hållbarhet. Det fi nns också en Cross-Country version. Den har samma ändringar som i fjol 
gentemot Crossmaskinen med ett undantag. De nya ACT-skidorna har nämligen en djupare köl. Sedan har 
man en perfekt junior racer i och med nya SnoPro 500 som är en riktig värsting i sin klass!
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Lynx Rave RS 600
Lynx har tagit sex av sex möjliga VM-titlar 
och har mycket att leva upp till. Vad har 
man då ändrat på maskinen för att göra 
det ännu jobbigare för konkurrenterna? 
För att få bättre förargeometri och styrn-
ing är nu styrinfästningen justerbar i två 
lägen. Ändrat är också utväxlingen på 
styrningen.  Man har fl yttat fram skidorna 
en bit för bättre kurvtagning. Lynx har 
också jobba bort så mycket som möjligt 
av ”Bump steer-egenheterna” genom att 
ändra infästningar i framvagnen. I PPS boggin 
som är känd för att vara grym men tung har man 
lättare fjädrar som också bidrar till att det samlas min-
dre med snö där. För att vara på den säkra sidan att maski-
nen inte blir för lätt, har man förstärkt railprofi len. På motor si-
dan har man tagit del av de ändringar som är gjorda på Ski-Doo:n. 
Variatorerna är lite omarbetade, bland annat har man höjt tillslags-
varvet med 400 varv jämfört med i fjol. Sidopanelerna är förstärkta 

och man har numera också justerbara fotstöd. Lynxförarna har 
ju redan hunnit visa att den här är en maskin som ni ska räkna 
med i år.

Polaris IQ 600
I väntan på en helt ny racemodell som kanske kan baseras på Rush-
maskinen, lever man efter de gamla djungelordspråket ”Om den 
inte är trasig, laga den inte”. Man har haft stora framgångar 
ända sedan 2005 då man lanserade IQ racern, men lite 
små saker har man pillat på. Rent visuellt ser vi en ny och 
smalare nos på skotern och nya dekaler. Man har 
gjort om lite vid bulken för att ge primären 
mer plats. En ny lysknapp som placerats 
på konsolen i stället för på styret som 
tidigare. Som sagt varför ändra något 
som fungerar. Vi får se senare un-
der säsongen om någon av proffs-
förarna får en helt ny maskin att 
leka med. Den som lever får se!
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Vad är det vassaste du kan tävla på i år?
Ingen av fabrikanterna kommer med något bombnedslag, de har däremot lagt krutet på att 
förstärka och förfi nar befi ntligt material.

Text: Stefan Sund

Ski-Doo MX Zx 600 RS
Ski-Doo:s raceavdelning har siktat in sig på motorn i år där man har en ny kali-
brering av de två Mikuni TMX 38 milimeters förgasarna och ett avgassystem som 
ska ge bättre klipp i mellan registret. Ibland undrar man vart gränsen går. Motorn 
har också nya förstärkta V-Force 3 reeds och omprogramerad ECU. Detta ska 
bidra till en jämnare prestanda under längre race. Man har tagit till sig det täv-
lingsförarna hade att säga om fjolårsmaskinen. 
I SC-5 boggin har man ändra på utformningen på boggiskenorna för en högre 
toppfart och bättre holeshot. Den är också förstärkt på fl era punkter. 
Ny geometri i framvagnen med justerbar styrinfästning. De 
fyra KYB dämparna är av piggybackmodell där det nu går 
att justera både hög och lågfartskompression samt retur på 
framdämparna. Skotern ska således vara mer lättkörd än 
fjolårsmaskinen tack vare dessa ändringar. Den har en ny 
matta som är 1,4 kilo lättare än fjolårets och ska också 
vara mer lättsvängd. Det sitter en 20 liters tank som 
standard men det fi nns en 40 liters dito som är avsedd 
för Cross-Country tävlingar. Hela härligheten väger 
in på lätta 195 kilo torr.

Arcitc-Cat 600 SnoPro 600
Ska man ändra ett vinnande koncept? Det frågar Arctic Cat sig själv i marknadsföringen.  Arctic-Cat har goda skäl för sin 

kaxiga attityd, se bara på resultaten från i fjol. De vann 32 av 60 fi naler i ISOC-serien! Men nu är det en ny säsong och ingen lever 
på gamla meriter, ni minns väl hur det gick i årets F1-säsong, där nykomling Brawn tvålade till alla de gamla rävarna. Vad har då 

TEAM Arctic gjort för ändringar  för att hänga med i toppen? Det fi na Chrome-moly och aluminium-chassit är förstärkt i den 
bakre delen av tunneln för ökad stabilitet. Boggin är också förstärkt på fl era ställen likt Ski-Doo:s racer. Motorn som var 

ny förra året har fått vissa små ändringar till i år. Man har bland annat en ny förstärkt pipa som ska ge bättre gas-
respons. Tändningskurvan är ändrad,  så att man eliminerat en så kallad hot spot i registret. Den ska ändå ge 

hela 127 hästar på pumpsoppa, det är två mer än vad -09:an gav. Man har gått från en 13W bred kedja till 
15W för bättre hållbarhet. Det fi nns också en Cross-Country version. Den har samma ändringar som i fjol 
gentemot Crossmaskinen med ett undantag. De nya ACT-skidorna har nämligen en djupare köl. Sedan har 
man en perfekt junior racer i och med nya SnoPro 500 som är en riktig värsting i sin klass!
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Lynx Rave RS 600
Lynx har tagit sex av sex möjliga VM-titlar 
och har mycket att leva upp till. Vad har 
man då ändrat på maskinen för att göra 
det ännu jobbigare för konkurrenterna? 
För att få bättre förargeometri och styrn-
ing är nu styrinfästningen justerbar i två 
lägen. Ändrat är också utväxlingen på 
styrningen.  Man har fl yttat fram skidorna 
en bit för bättre kurvtagning. Lynx har 
också jobba bort så mycket som möjligt 
av ”Bump steer-egenheterna” genom att 
ändra infästningar i framvagnen. I PPS boggin 
som är känd för att vara grym men tung har man 
lättare fjädrar som också bidrar till att det samlas min-
dre med snö där. För att vara på den säkra sidan att maski-
nen inte blir för lätt, har man förstärkt railprofi len. På motor si-
dan har man tagit del av de ändringar som är gjorda på Ski-Doo:n. 
Variatorerna är lite omarbetade, bland annat har man höjt tillslags-
varvet med 400 varv jämfört med i fjol. Sidopanelerna är förstärkta 

och man har numera också justerbara fotstöd. Lynxförarna har 
ju redan hunnit visa att den här är en maskin som ni ska räkna 
med i år.

Polaris IQ 600
I väntan på en helt ny racemodell som kanske kan baseras på Rush-
maskinen, lever man efter de gamla djungelordspråket ”Om den 
inte är trasig, laga den inte”. Man har haft stora framgångar 
ända sedan 2005 då man lanserade IQ racern, men lite 
små saker har man pillat på. Rent visuellt ser vi en ny och 
smalare nos på skotern och nya dekaler. Man har 
gjort om lite vid bulken för att ge primären 
mer plats. En ny lysknapp som placerats 
på konsolen i stället för på styret som 
tidigare. Som sagt varför ändra något 
som fungerar. Vi får se senare un-
der säsongen om någon av proffs-
förarna får en helt ny maskin att 
leka med. Den som lever får se!
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Bandana 59:- 

2-way Hood 599:- (vändbar)

Gå in och beställ på:

 Du kan nu med lätthet 
beställa allt från kepsar, t-shirts och 

hoodies. Som prenumerant har du 
även en VIP-rabatt på hela 30% på 

allting i shoppen! Kan det bli bättre? 

Surfa in på www.snowrider.se 
så får du se själv!

= 30%
Rabatt

Barn Hood 449:- 

Keps flexfit 249:-

T-shirts 199:-

Bandana 59:- Bandana 59:- 

Tjejtop 199:-
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6 nr 289:- (1 år) 
inom norden 375:-

12 nr 499:- (2 år) 
inom norden 700:-

Mail: pren@otlas.se
Tel: 0250-22885

Telefontid: Vardagar 8-16

Fax: 0250-22883Fax: 0250-22883

www.snowrider.se

Mail: pren@otlas.se
Prenumerationer går att beställa på

Prenumerera på SnowRider 

Alla prenumerationer är tillsvidare! I Butik 16 Februari

Missa inte 
nästa 

nummer! 
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