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The most powerful 
standard snowmobile 
engine on the market.

www.yamaha-motor.se

M-TX 153 LE
2018

SideWinder M-TX 153 LE
 Power Claw Track 3886mm x 76mm  Power Claw Track 4114mm x 76mm

SideWinder M-TX 162 LE

- 3 Cylinder 4-stroke turbo charged /+ 180hp 
- NEW Mountain rear skid with 1,125” dropped drive shaft 
- NEW FOX Float 3 QS3 Front 
- NEW FOX Float QS3 center  
- NEW FOX Float QSL w/climb lock out rear Shock 
- Adjustable ski Stance 876-978mm



Alla kommer väl ihåg den där su-
pervintern där snön aldrig ville 
sluta vräka ner och förutsättning-

arna för en schyst skoterdag var fantas-
tiskt höga. 

Alla dom där dagarna börjar alltid tidigt 
på morgonen och just den här dagen 
var inget undantag. Klockan var fem och 
det var dags att lasta skotrarna för ett 
dagsäventyr i Sälen. Det hade enligt ryk-
tet snöat närapå en meter på den halv-
metern som redan låg där sen i julas. Vi 
var ett kompisgäng som bestämde oss 
för att träffas på Högis skoterterminal 
vid niotiden den här lördagsmorgonen. 
Det var ganska mörkt ute både på grund 
av den tidiga timmen men framför allt att 
det brukar vara det i början av januari. 
Jag traskade ut bara för att halka till och 
i slowmotion gå ner i spagat samtidigt 
som jag kastade iväg både bil- och sko-
ternycklen i nysnön. I samma rörelse 
tappade jag både hjälm, handskar och 
glasögon, samtidigt som mobiltelefonen 
också försvann i den djupa snön. Efter 
att ha legat där ett tag reste jag mig upp 
och insåg att jag sträckt mig och att jag 
nu fi ck lov att lokalisera alla prylar som 
låg under snön. De större sakerna hit-
tade jag direkt medan jag gick bet då det 
gällde att hitta nycklarna som var puts 
väck. Mobiltelefonen ville inte heller den 
bli hittad direkt, men efter fem minuter 
hittades också den. Den var stendöd, 
men i alla fall hittad.  Nycklarna var däre-
mot som bortblåsta. 

Eftersom jag hade lite lastning och en 
timmes resa framför mig ville jag kom-

ma iväg så fort som möjligt och letade 
därför fram reservnycklarna till bilen. 
Extranycklarna till skotern satt naturligt-
vis i vanlig ordning på samma ring som 
den ordinarie nyckeln vilket gjorde att 
en enkel tjuvkoppling av snöskotern ge-
nomfördes genom att dra isär en kontakt 
bakom tändningslåset. 

Bilen backades mot släpvagnen och 
eftersom det var mycket snö ute så tog 
jag i lite extra för att kunna backa ända 
emot vagnen. Naturligtvis backade jag 
lite för hårt och långt vilket ledde till att 
halva dragstången åkte genom spoilern 
bak på bilen. När jag åkte fram igen loss-
nade hela skiten från bilen vilket föran-
ledde ett smärre reparationsarbete med 
hjälp av plaststrippor och spännband 
innan vagnen kunde häktas på kroken. 
Efter några minuters skottning kunde 
jag också fl ytta bilen och lastningen av 
skotrarna kunde börja. Naturligtvis star-
tade inte min maskin direkt och när den 
väl gjorde det så gick den på ett stift. Ett 
nytt letades fram och monterades bara 
för att det andra stiftet skulle ge upp 
direkt. Ett snabbt byte av det andra stif-
tet fi xades och jag kunde äntligen köra 
fram skotern till släpvagnen. Såklart var 
kåpan så full av snö att jag fi ck lov att 
skotta av den innan jag konstaterade att 
kåpan frusit fast på vagnen och en ko-
fot letades fram och den kunde bändas 
loss. 

Klockan började närma sig sju och all-
ting var lastat och klart. Nu bar det änt-
ligen iväg och jag hann bara åka några 
hundra meter innan jag kom på att jag 

glömt plånboken hemma vilket gjorde 
att jag fi ck lov att vända, med en mindre 
fastkörning som följd eftersom plogbilen 
inte riktigt hunnit bereda väg för mig. 

Vid åttasnåret svängde jag in på 
macken. Blöt, trött men fortfarande vid 
gott mod och sugen på att äntligen få 
köra snöskoter. Tankning och resten av 
resan upp till Sälen gick precis som pla-
nerat och jag svängde in på skotertermi-
nalen lite försenad och stressad. Jag var 
inte den enda som var försenad och vi 
var samlad trupp och redo för en riktigt 
fantastisk dag vid tiotiden. 

Vi svängde ut på skoterleden och bör-
jade vår färd upp på fjället och jag vis-
ste nu att det här troligen skulle bli den 
bästa skoterdagen på mycket länge. 

Det hela som började med ett li-
tet oljud byttes snart ut mot ett förhöjt 
motorvarv, vilket instinktivt fi ck mig att 
släppa gasen och bromsa. Motorn gick 
ner i varv, men farten minskade inte trots 
att jag höll hårt i bromshandtaget. Jag 
fattade ärligt talat ingenting. Förrän jag 
vände mig om och såg drivmattan ligga 
fi nt och prydligt utfl äkt trettio meter bak-
om mig. Alla i gänget skrek av skratt och 
jag kände en viss uppgivenhet där i min 
fortfarande blöta hjälm som jag tappade 
i snön nu fem timmar tidigare. 

Efter en lätt bogsering (en skoter 
utan drivmatta glider fantastiskt lätt) till-
baka till bilen så lastades den och jag 
åkte hemöver igen. Ja eller min resa 
påbörjades ska jag väl säga. Efter drygt 
femhundra meter vinkades jag in i en 
poliskontroll där jag fi ck blåsa och visa 

Alla har vi väl vårt bästa skoterminne, eller hur?

körkortet. Naturligtvis kollades det upp 
hur jag bundit fast skotern eller rättare 
sagt hur jag i min besvikelse, inte, spänt 
fast den. En viss åthutning och en bö-
teslapp senare så var jag äntligen på väg 
hemåt. Eller ja. Jag åkte hela vägen ner 
till Transtrand innan kamremmen gick av 
och jag snyggt och prydligt svängde in 
på macken som fanns där på den tiden. 
Ridå. Just den här dagen så fanns det 
fl er än jag som behövde en bärgare ef-
tersom varenda stockholmare verkade 
ha kört av vägen i eller på väg till eller 
från Sälen. Då min mobiltelefon var död 
efter snödoppet kunde inte bärgaren 
(som jag ringde till från macken) ringa 
mig och jag kom långt ner i prioriterings-
listan. 

Klockan var nu strax före lunch och 
det dröjde ända till klockan åtta på kväl-
len innan bärgningsbilen svängde in på 
gården hemma med bilen på fl aket och 
vagnen på draget efter. 

Vi lastade av och vi gjorde upp räken-
skaperna innan jag gick in, stängde dör-
ren, la mig i sängen och bara blundade. 

Vissa dagar ska man inte gå upp 
ur sängen var det någon som sa. Just 
denna dag var en sådan. Jag fi ck rap-
porterat dagen efter att kompisarnas 
dag i ravinerna var den bästa någonsin 
och faktiskt till denna dag är en av de 
bästa de varit med om. 

En fi n vårdag tre månader senare tina-
de bilnycklarna fram igen vilket fi ck mig 
att återigen minnas årtiondets fi naste 
skoterdag där precis allt gick åt helvete.

KÅSERI
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ARCTIC CAT HARDCORE EVO
Den brutalaste maskinen på marknaden – straight out of the box!

Besök www.arcticcat.se för att hitta din återförsäljare.

• New C-TEC2 Engine • Gen II Mountain Body Plastic • New Ascender Platform
• New Fox Float QSL LockOut Suspension • 1.125” Dropped Driveshaft
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RESERVDELAR FÖR 
ALLA SNÖSKOTRAR!

SLEDSTORE.SE - VI HAR ALLT FÖR DIG OCH DIN SKOTER

349 kr299 kr

1 199 kr 2 299 kr 79 kr

Raven Strike Hypno Blue Mirror
Välventilerad ram och dubbellins vilket 
minimerar risken för imma! Den blåa 
linsen dämpar reflektionen från snön.

Raven Strike Red mirror Dubbellins
Välventilerad ram och dubbellins vilket 
minimerar risken för imma! Röd spegel- 
lins Reflekterar bort solens strålar.

Raven Airborne Blå-Gul-Vit
Läcker design, bra prestanda och otroligt 
prisvärd! Skal av termoplast. Inredning-
en är antibakteriellt behandlad, samt 
urtag- och tvättbar. Dubbla D-ringar.

TOBE 2.0 Contego Speed Lacing
Rejäla, vattentäta och har riktigt bra 
skydd. Med Speed Lacing-systemet 
”knyter” du skorna på en sekund!

T-Shirt Sledstore Svart
Sveriges bästa snöskoterbutik har nu 
fått en alldeles egen T-shirt! Världens 
kanske snyggaste plagg till kanonpris!

449 kr 499 kr

3 299 kr 99 kr

49 kr  
T-shirt Raven Strike Blå
Bra passform, schysst tryck på bröstet 
och snygga färgkombinationer. Ja, en 
grym tröja helt enkelt! 
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FRAKTFRITT
ÖVER 1000KR

ÖPPET KÖP I 
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SNABBA 
LEVERANSER

LÄGSTA PRIS 
GARANTI

GRATIS 
STORLEKSBYTEN

SLEDSTORE.SE – Över 5 miljoner produkter i webshopen, levereras inom 2-5 dagar!

119 kr

Våra kunder älskar oss!

Vi har massor av positiva omdömen

Våra kunder älskar oss!

Vi har massor av positiva omdömen



 sledstore.se | info@sledstore.se | 08-509 063 00

RESERVDELAR FÖR 
ALLA SNÖSKOTRAR!

SLEDSTORE.SE - VI HAR ALLT FÖR DIG OCH DIN SKOTER

349 kr299 kr

1 199 kr 2 299 kr 79 kr

Raven Strike Hypno Blue Mirror
Välventilerad ram och dubbellins vilket 
minimerar risken för imma! Den blåa 
linsen dämpar reflektionen från snön.

Raven Strike Red mirror Dubbellins
Välventilerad ram och dubbellins vilket 
minimerar risken för imma! Röd spegel- 
lins Reflekterar bort solens strålar.

Raven Airborne Blå-Gul-Vit
Läcker design, bra prestanda och otroligt 
prisvärd! Skal av termoplast. Inredning-
en är antibakteriellt behandlad, samt 
urtag- och tvättbar. Dubbla D-ringar.

TOBE 2.0 Contego Speed Lacing
Rejäla, vattentäta och har riktigt bra 
skydd. Med Speed Lacing-systemet 
”knyter” du skorna på en sekund!

T-Shirt Sledstore Svart
Sveriges bästa snöskoterbutik har nu 
fått en alldeles egen T-shirt! Världens 
kanske snyggaste plagg till kanonpris!

449 kr 499 kr

3 299 kr 99 kr

49 kr  
T-shirt Raven Strike Blå
Bra passform, schysst tryck på bröstet 
och snygga färgkombinationer. Ja, en 
grym tröja helt enkelt! 

S
le

ds
to

re
 R

es
er

ve
ra

r s
ig

 fö
r e

ve
nt

ue
lla

 p
ris

fö
rä

nd
rin

ga
r, 

fe
ls

kr
iv

ni
ng

ar
 s

am
t u

ts
ål

da
 v

ar
or

 s
om

 v
is

as
 i 

an
no

ns
en

. -33% -33% -59%

-30% -20%

FRAKTFRITT
ÖVER 1000KR

ÖPPET KÖP I 
60 DAGAR

SNABBA 
LEVERANSER

LÄGSTA PRIS 
GARANTI

GRATIS 
STORLEKSBYTEN

SLEDSTORE.SE – Över 5 miljoner produkter i webshopen, levereras inom 2-5 dagar!

119 kr

Våra kunder älskar oss!

Vi har massor av positiva omdömen

Våra kunder älskar oss!

Vi har massor av positiva omdömen



NYTT & NOTERAT

10

10-11.indd   10 2017-08-24   16:10



11

10-11.indd   11 2017-08-24   16:10



Den 23 januari skrev Bodin från 
Malung historia med att bli först 
i världen att sätta en dubbel 

bakåtvolt på snöskoter. Nyheten spreds 
som en löpeld i medier världen över, 
bland andra hos CNN, BBC och Dis-
covery. Två åkare har tidigare försökt, 
men misslyckats. Levi Lavallee försökte 
första gången under X Games 2009, 
men klarade inte av att sätta landningen. 
Justin Hoyer gjorde ett nytt försök 2012, 
men kraschade och skadade sig. För 
närmare sex år sedan råkade Bodin ut 
för en skoterolycka i USA, när han trä-
nade på front flip inför X Games. Då fick 

han frakturer på fem av sju halskotor 
efter att fått skotern över sig. Men det 
avskräckte inte att fortsätta köra och pla-
nera flera upptåg. Efter att Travis Pastra-
na landade dubbel backflip på cross, så 
verkade det osannolikt att göra samma 
trick på en skoter.

– Du lär dig inte ett sådant här trick, 
du måste anförtro dig att göra det, säger 
Bodin.

Startade från noll
När Bodin såg Levi Lavallee’s dubbla 
backflip försök tyckte han det kändes 
farligt. Men när Justin Hoyer provade tre 

år senare kändes det säkrare och det 
var då planen startade att gro i Bodin. 
Efter flera år av funderingar, två år av 
planering och förberedelser så var dags 
att visa världen vad som pågått i Malung-
sskogarna. 
Bodin startade projektet från noll, desig-
nade rampen och landningen baserat på 
hans egna preferenser och tankar om 
hur det borde vara.

– Jag har alltid känt att det här tricket 
är mitt och jag kunde bara inte låta nå-
gon annan hinna före. Men att göra en 
dubbel bakåtvolt för första gången på en 
tävling kändes inte rätt. Jag ville göra det 

utan press på mig och i en miljö jag kan 
kontrollera, säger Bodin.

Under hösten 2016 gick både Colten 
Moore och Heath Frisby ut med att de 
tränade på dubbel backflip inför best 
trick på X Games. Filmklipp släpptes på 
sociala medier från träning i foam pit för 
att bygga upp intresse inför X Games. 
Stort hemlighetsmakeri har rått hemma 
hos Bodin för att inget skulle läcka ut 
vad som var på gång i Malung.

Först i världen
Jag funderade själv på vad som var på 
gång i höstas, när jag såg att Bodin la ut 

dubbel backflip på snöskoter
Nu kan Daniel Bodin från Malung checka av den bedriften på listan av 
livshändelser att se tillbaka på. Två tidigare försök av Levi Lavallee och 
Justin Hoyer har misslyckats på X Games.

Text: Mattias Klockar/Red Bull

Först i världen med
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en bild på Instagram på en skoterramp 
som höll på att byggas och senare att 
Justin Hoyer var på besök i Malung. Nu 
efteråt vet man ju svaret att det var dub-
bel backflip rampen som byggdes och 
att Hoyer fanns på plats för att ge sina 
idéer och råd. Så det var många som 
blev minst sagt förvånade när vi fick se 
klippen på när Bodin bara några dagar 
innan Winter X Games startade, klara-
de tricket hemma i Malung före Colten 
Moore och Heath Frisby’s försök. Med 
hjälp av Red Bull tränade Bodin in dub-
bel backflip med hjälp av en stor airbag 
som sattes upp på den befintliga land-

ningen med hjälp av byggnadsställning-
ar. Tricket är ju extremt farligt om man 
inte får in rätt känsla för båda rotationer-
na, så det gäller att ta de möjligheterna 
som finns för att träna så säkert som 
möjligt. Ingen hade tidigare provat att 
hoppa en skoter och landa i en airbag. 
Skulle den gå sönder, det visade sig att 
den höll. Nu har det öppnats nya dörrar 
i freestyle skoter världen, nu är det inte 
bara en foampit man kan träna i.

Största utmaningen
– Att landa upp och ner i en foampit från 
hög höjd kan vara riktigt läskigt och göra 

ont. Airbagen gjorde det möjligt att träna 
ordentligt och att göra så många försök 
som det behövdes, säger Bodin.

Den stora rampen stod på plats och 
när Bodin fick in rätt känsla så togs sen 
airbagen bort från landningen och det 
var skarpt läge. Inget fanns nu kvar som 
fångade upp Bodin och skotern mjukt 
längre, utan en hård snölandning. Bodin 
var också i kontakt med Travis Pastrana 
och Josh Sheehan för att få tips och råd. 
Pastrana klargjorde att det viktigaste är 
att tro på sig själv att du verkligen kan 
genomföra tricket. Bodin har alltid känt 
sig driven att pusha sporten framåt, år 

av träning på snowboard, studsmatta, 
hoppning från broar och klippor har gett 
Bodin bra kroppskontroll. Nu var det 
upp till bevis.

– Den största utmaningen är mentala 
barriären. Att övertyga dig själv om att 
det kan göras och hålla fast vid det. Det 
här tricket är så mycket mer mentalt än 
fysiskt, säger Bodin.

Nära att ge upp
– Bodin bröt fingret under ett tidigt dub-
bel backflip försök under slutet av sko-
tersäsongen och gav nästan upp. Att 
återuppta projektet nio månader senare 

– Nu kan Daniel Bodin från Malung checka av dubbel 
backflip på listan av livshändelser att se tillbaka på.
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Dubbel backflip av Daniel 
Bodin, kolla in klippet.

 Foto: Richard Ström/Red Bull Content Pool.
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verkade bara så svårt och börja om från 
början igen. Men jag kom tillbaka för 
mer, säger Bodin.

– En annan gång när vissa kanske 
hade kastat in handduken, var försöket 
bara en vecka före det framgångsrika. 
Vi hade fulla teamet på plats i Malung, 
inklusive kamerateam, fotografer, fa-
milj och vänner. Jag kraschade hårt två 
gånger. Jag skadade mitt knä och in-
såg att det var över. Jag var tvungen att 
skicka hem alla. Men det var helt enkelt 
inte rätt tid. Jag kände det, säger Bodin.

Under det första av de två försöken 
på snö kom Bodin inte runt helt, utan 
kraschade tungt. Klarade sig bra själv, 
men skotern var vind och trasig. Någon 
timme senare var skotern lagad och klar. 
På det andra försöket landade Bodin 
också tungt och tappade händerna från 
styret. 

Fastnade med foten i en av sina fot-
holkar och vred till sitt ben i landningen 
när skotern åkte åt ett håll och Bodin åt 
det andra. Men han kunde inte sluta där 
och X games närmade sig. Några dagar 
senare var det så dags att testa igen på 
snö, nu kände han att känslan och tiden 
var inne. Allt var perfekt. Nerverna fanns 
där och allt var färdigt för ett nytt försök, 
den här gången stämde rotationen och 
Bodin kom runt två varv. Han landade 
hårt men satt kvar på skotern efter att 
den gått upp på kant innan Bodin fick 

ner skotern i snön igen. Vilken känsla, 
dubbeln satt.

Total lycka
– Jag gjorde det! Jag kan inte fatta att 
jag gjorde det! Vilken känsla! Den kan 
inte beskrivas, ingen i världen kan fatta 
vad jag var med om. Jag har drömt om 
det här i mer än två års tid, säger Bodin.

Efter att ha klarat dubbla backflipen 
var det dags att snabbt bege sig till över 
till USA och X Games. Daniel Bodin 
valde där att inte att köra tricket under 
tävlingarna i Aspen. Efter de långa för-
beredelserna så var skaderisken för stor 
att göra tricket igen, Bodin behövde inte 
bevisa nått mera nu när han satt tricket 
först i världen på skoter.

– Jag har fokuserat så hårt på den 
dubbla bakåtvolten de senaste måna-
derna. Allt annat har fått stå åt sidan, 
och nu kan jag se fram mot X Games 
och ha en chans att köra Freestyleklas-
sen och Best tricktävlingarna med ett 
lugn i kroppen. Men jag hoppas att jag 
fortfarande kan överraska, säger Bodin.

Det är helt olika saker att försöka göra 
dubbel backflip hemma med egen ramp 
och landning och göra det på X games 
med all publik och mediebevakning.

X Games krascher
Colten Moore provade dubbel backflip 
på X Games träning, underroterade när 

Nu gäller det, Bodin tar skotern hemma i garaget och tar sig den korta biten till free-
stylearenan. Foto: Richard Ström/Red Bull Content Pool.

Det har varit långa förberedelser och motgångar under resans gång, men till slut satte Bodin tricket. Foto: Marcus Olsson / Red Bull Content Pool.

han släppte gasen för tidigt och gjorde 
illa benet och haltade iväg. När väl täv-
lingen kom igång kom Heath Frisby runt 
två varv på sin dubbla backflip, men fick 
hoppa av skotern i sista sekund innan 
skotern slog ner hårt i snön. Frisby kla-
rade sig från skador men skotern fick 
lyftas därifrån. Colten Moore roterade 
bra under sitt dubbel backflip försök, 
men det fanns inte så mycket till land-
ning kvar och nerslaget blev för hårt. 
Fanns inte en chans att han kunde hålla 
händerna kvar på styret. Skadade sig i 
ryggen och har haft en lång rehabilite-

ring för att komma tillbaka 100 %. Det 
är nu man förstår hur stort det är att 
Daniel Bodin klarade dubbeln en vecka 
tidigare, när man ser hur svårt det är att 
landa tricket. Man måste helt klart tajma 
in och landa i en brantare landning som 
Bodin hade, det går inte att plattlanda 
ett sådant här stort trick från den höjden 
som skedde på best trick på X Games.
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Två år av planering och genom-
förande gav resultat en fi n janu-

aridag hemma hos Bodin. 
Foto: Marcus Olsson / Red Bull 

Content Pool.

Bodin håller koll när landningen fi xas. 
Foto: Marcus Olsson / Red Bull Content Pool.

Bodin framför den höga egendesignade dubbel backfl ip rampen. 
Foto: Richard Ström/Red Bull Content Pool.

Först i världen med dubbel 
backfl ip på skoter, total lycka. 
Foto: Marcus Olsson / Red Bull 
Content Pool.

Följ Daniel Bodins personliga 
resa av nederlag, tvivel och ära, 
kolla på fi lmen.

SPARA SKOTERNS SKIDOR MED 
SKISAVER®

Multistarter Z2 400A 
Multistarter D3 600A 
• Starthjälp, Nödstart & Batteribank
• Inbyggd värme
• Startar dieselfordon

Hitta din närmsta återförsäljare 
www.skisaver.se
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Skoterbranschen är jämfört 
med vilken annan fordonska-
tegori som helst skrämmande 

liten. Den totala mängden tillverkade 
sknöskotrar i världen motsvarar några 
dagars produktion av en enskild bilmo-
dell, hos en enda tillverkare. Bilbran-
schen häpnar över hur liten snöskoter-
marknaden är, med all rätt. Detta gör 
det ännu mer imponerande att skoter-
tillverkarna spottar ur sig nyheter som 
aldrig förr. Vissa år presenteras helt 
nya modeller på löpande band från alla 
tillverkare medan man andra år förfinar 
det man har. I år är det blandad kom-
pott och vi ser att de fem har lite olika 
strategier för hur de ska locka köpare 
inför och under säsongen 2018. Vi tar 
nu ett andetag och koncentrerar oss 
ett tag innan vi går igenom vad som 
komma skall. 

Provkörning
Jag vill först och främst påminna er alla 
om att ingen skotertidning i detta land 
har haft möjlighet att göra jämförande 
tester med olika 2018-års maskiner 
i den bemärkelsen att man verkligen 
testat dem. Påstår man det, så stäm-
mer detta inte. De följande rader du nu 
kommer att läsa nedanför här innefat-
tar de intryck vi fått genom att köra de 
prototyper som fanns till förfogande 
under ”2018" års SnowShoot i West 
Yellowstone i våras. 

Vi har alltså inte ”testat” dessa, det 
har ingen gjort i dess rätta bemärkelse. 
Se alltså följande text som en presen-
tation vad det gäller ändringar samt till 
viss mån också körupplevelser som 
relevanta. 

Vi rangordnar alltså inga maskiner 
här utan beskriver vad som komma 
skall i det stora hela. Vissa av de maski-
ner vi kört i våras var fortfarande i pro-
totypstadiet och därmed inte kalibre-
rade eller specade till 100 procent. Här 
kommer i alla fall en liten förhandstitt på 
vad som komma skall. 

Yamaha
Vi kan utan att tveka och med ett litet 
förvånat uttryck konstatera att Yama-
has Sidewinder överraskade oss alla 
då den på ett litet annorlunda Yamaha-
manér slog hästkraftsknockout på det 
mesta (om man bortser från Arctic Cats 
Thunder Cat) i skotervärlden. Aldrig 
förr har en sån här stark maskin sålts 
över disk och den prestanda som en Si-
dewinder levererar har förvånat en och 
annan tvåtaktsåkare, rejält. 

Sidewindern som kom lagom till 
2017 års säsong fanns endast som 

162:a om man ville ha en lössnöracer. 
Till den här säsongen får vi inte bara 
den längsta 162:an att välja mellan utan 
också den kortare och lite smidigare 
153:an, båda med namnet M-TX LE. 
Vi får till på köpet en rejält uppdaterad 
Sidewinder som till detta år får flera po-
sitiva ändringar som alla ska hjälpa fö-
raren på traven att tämja den här starka 
fyrtaktaren. 

Vi påtalar alltid att en fyrtaktare är 
tyngre än en tvåtaktare, men vi är också 
alltid noga med att tala om alla fördelar 
denna motortyp för med sig. Vissa ratar 
en fyrtaktare då den är tyngre, men jag 
har också sett en hel del fyrtaktsförare 
som kör åttor runt tvåtaktsditon. Visst. 
Det är svårare, men inte omöjligt om 
man lägger manken till och verkligen 
vill. Sen finns det ju naturligtvis nivåer 
av körning där de absoluta proffsen 
verkligen gör en fördel av att ha en så 
absolut lätt maskin som möjligt. 

Vi kan utan att tveka säga att platt-
formen som Sidewindern är byggd på 
med nuvarande motorkombination är 
den bästa fyrtaktsskoter som någonsin 
byggts. 

Moto GP
Vad har vi då för nyheter att se fram 
emot vad det gäller 2018 års Sidewin-
der M-TX? Ändringarna är ganska om-
fattande även om det inte är någonting 
man direkt kan se med blotta ögat. 

En av de mer välkomnade nyheterna 
är helt klart den droppade drivaxeln 
som numera sitter 28,5 mm längre ner 
vilket i sin tur inte bara gör attackvin-
keln flackare utan också tillåter 8 kug-
gars drivhjul. Flackare attackvinkel 
gör att en maskin både kommer upp 
lättare och går bättre i snön. Det sit-
ter numera fränare stötdämperi på Ya-
mahas lössnömodeller i form av QS3 
i framvagnen och främre boggi samt 
QSL längst bak i boggin. QS3 betyder 
Quick Shift 3 (lägen alltså, mjuk, me-
dium hård) vilket i praktiken betyder att 
du kan justera dämparna i tre lägen, 
vilket vi länge eftersökt. Varför ha 58 
lägen på en snöskoterdämpare? Visst, 
i Moto-GP kan detta vara bra men inte 
på en snöskoter för civilt bruk. Hur 
många av er känner att ni har en sån 
känslig röv att ni behöver tusentals olika 
kombinationer då det gäller er fjädring? 
Väldigt få. Tre lägen fram och tre bak är 
fullt tillräkligt, lita på mig. QSL är nästan 
samma sak som QS3, men med skill-
naden att L, står för Lockout, och du 
låser den bakre dämparen för att den 
inte ska lyfta skidorna för mycket under 
klättring. Ja, QS3 och QSL fungerar 

Vi har märkt att man som Yamahaägare kanske inte byter sin maskin varje år utan har 
den kvar några säsonger. Just Yamahas fyrtaktare är tacksamma att uppdatera på mo-

torsidan då några hekto laddtryck extra brukar göra den redan starka maskinen helt 
galet rolig. Värt att testa en vinter. 

Längst och störst i Yamahafamiljen är utan tvekan M-TX 162. Visst kan du utan tvekan 
lära dig köra riktigt extremt med den här besten, bara du ger den och dig själv lite tid 

att komma överens. 
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Du kan i år få din M-TX LE i lite kor-
tare format än förra året i och med 
den nya 153:an som har alla de rätta 
uppdateringarna. 

Du vet väl att Yamahas lössnömaskiner 
har QS3 samt QSL-dämpare monterade 
detta år?

Yamaha Sidewinder M-TX LE 162, 153

Motor
Typ:   Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt
Volym cm³:  998
Borr/slag mm:  80x66,2
Bränslesystem:  3 x EFI
Smörjning:  Torrsump
Avgassystem:  3-1 Turbo
Effektklass:  180
Start:   Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Tunnel:   SRV-M
Framvagn:  SRV-M New Spindle
Fjädring fram:  FOX Float QS3
Fjädringsväg fram mm: 177
Boggi:   Dual Shock SR 162 Springless
Dämpare:  FOX Float QS3 / FOX QSL
Fjädringsväg bak mm: 419 mm, 394 mm
Typ av matta mm:  381x4115 (3886) x76 Power Claw
Skidor:   Wide 6” mountain ski
Spårvidd mm:  876-978
LxBxH mm:  3380, (3360)x1117x1260
Tankvolym L:  33,6
Motoroljevolym L:  3,08 
Att äga
Cirkapris:  169 900:- , 168,900:-
Färg:   Vit-Röd
Generalagent:  Yamaha Motor Scandinavia
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förträffligt och är en superb uppdate-
ring i minimalismens tecken. 

Årets M-TX har också fått smalare 
fotsteg vilket ger maskinen bättre egen-
skaper under nerlägg och känns smi-
digare vilket uppskattas då det gäller 
denna best. Är du en lössnöåkare som 
inte låter dig  skrämmas av vare sig den 
extra effekten eller tyngden? Ge 2018 
års Sidewinder en chans vettja. Klart 
rolig och positivt uppdaterad maskin 
som redan i originalskick är starkare än 
allt annat på marknaden. Och då har vi 
ju inte ens nämnt någonting om de upp-
graderingskit vad det gäller effekten 
som nu finns tillgängliga på marknaden. 
Men vem vill ha 250 hästar och mer i en 
snöskoter? Usch å fy, hemska tanke. 

Lynx Boondocker DS
Vi kan väl utan att tveka utnämna Lynx 
till den tillverkare som bygger maskiner 
som är exakt avvägda för våra förhål-
landen. Inte så konstigt kanske då de 
håller till i Rovaniemi Finland och vet 
exakt vad vi vill ha och behöver. 
Även om Lynx säkerligen har restriktio-
ner och vissa riktlinjer att hålla sig till så 
tycker jag att de alltid presenterar en 
egen produkt med en egen själ även 
om de delar en massa teknik och tek-
niska lösningar med Ski-Doo. Hade vi 
inte varit informerade om att Lynx och 
Ski-Doo tillverkades av samma koncern 
så hade vi troligtvis inte jämfört dom 
med varandra överhuvudtaget då de är 
relativt olika. 

För 20 år sedan upplevdes Lynx lite 
som en hembyggd värsting, men är 
sedan länge en förfinad fabriksbyggd 
skapelse, dock fortfarande med en 
värstingkänsla. Det var dags till 2018 
att släppa någonting helt nytt och det 
har också Lynx gjort i och med sin helt 
nya modell Radien. En hel del nytän-
kande tillsammans med brutal design 
gör 2018 års lössnösegment från det 
norraste av norra Finland till en given 
succé. 

Längderna 3900 och 4100
Ska vi utnämna någon av de fem tillver-
karna till den som är färskast på det här 
med lössnömaskiner så får det nog lov 
att bli Lynx. 
Man har alltid satt sportsegmentet först 
och därmed också haft denna snö-
skotertyp som bas när man byggt en 
maskin ämnad för lössnö. Ja lite som 
alla andra om jag tänker efter lite till. 
En kompromiss som fungerade förr 
men inte håller i dagens konkurrens. 
Nya Lynx Radien är konstruerad från 

scratch för sitt ändamål, utan att man 
modifierat en befintlig konstruktion. 
Hela tanken och konstruktionen andas 
lössnö, och ingenting annat. 

Den helt nya Radien Boondocker DS 
väger 20 kilo mindre än fjolårsditon och 
30 kilo mindre än den första Boondock-
ern vilket är imponerande. Lägg sedan 
till det extra pulver den nya 850-motorn 
ger med sina drygt 160 hästkrafter. En 
stor del av viktbesparingen hittar vi i det 
nya drygt 20 centimeter kortare chassit 
som man verkligen optimerat då det är 
vridstyvare och lättare. 

Bland det första man tänker på då 
det gäller den nya Radien (Räjdien) är 
den öppna designen i saxen bak samti-
digt som snöflappen är borta och ersatt 
med en underlig konstruktion som ska 
styra snösprutet upp i den integrerade 
kylaren uppe i tunneln. 

Den öppna saxen ska förhindra att 
snö fastnar där och bidra till en lätt 
känsla. Naturligtvis har man sparat flera 
kilon i boggin och dess runtomkringde-
lar också.  Jag gillar nytänkande, men 
ställer mig undrande till den avsaknade 
snöflappen som tydligen ska vara i vä-
gen vid avancerad körning i snön. Visst 
jag köper det, men samtidigt kan jag 
undra om hur länge ersättningskon-
struktionen sitter kvar. På de testmaski-
ner vi körde var flera av dessa bortkör-
da då den har en utsatt position. Bara 
en iakttagelse och vintern får visa hur 
detta kommer att fungera. 

Körställningen med allt vad det inne-
bär är verkligen perfekt. Tanken och 
dynan är smalare och de nya lättma-
növrerade sidopanelerna mer rundade 
samtidigt som förarpositionen är mer 
framflyttad. Det är inne nu att smalna 
av skotrarna så mycket som det bara 
är möjligt samtidigt som sidopanelerna 
fram ska skrapa så lite i snön som möj-
ligt. Naturligtvis är Lynx med på tåget 
och har en rejält slimmad Radien som 
ligger i täten vad det gäller att vara hal 
och smal. 

För övrigt väger Radien lika mycket 
på höger och vänster skida, vilket ofta 
inte är fallet på en snöskoter. Är du i 
valet och kvalet vilken Boondocker DS 
du vill ha så finns den i längderna 3900 
och 4100. 

Vad är första intrycket då det gäller 
Radien DS? Kanon, super och mycket 
bra. 

Ski-Doo
Vi ser tillbaka på vår körning i West 
Yellowstone av 2018 års maskiner 
med glädje, då vi känner att mycket 
krut bränns på att göra det som är bra, 

Radien har några riktigt roliga lösningar som gör att den sticker ut lite extra. En ”öp-
pen” boggi och en skum ”snöflärp” är några av dom. 

Lynx Nya Radien är verkligen en sån där 
vitamininjektion som skoterbranschen 

behöver för att vakna till. 
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I vanlig ordning så gäller det att veta vad man vill ha när 
man köper en ny maskin. Personligen tror jag att Boon-

docker 3900 kommer att bli en storsäljare. 

Lynx BoonDocker DS 3900 / 4100 850 E-TEC

Motor
Typ:   Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³:  849
Borr/slag mm:  82x80,4
Bränslesystem:  Elektronisk DI
Smörjning:  Elektronisk pump 
Avgassystem:  2-1
Effektklass:  150 
Start:   Manuell
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Tunnel:   Radien
Framvagn:  LFS
Fjädring fram:  KYB 36
Fjädringsväg fram mm: --
Boggi:   PPS Radien DS
Dämpare:  KYB 36
Fjädringsväg bak mm: --
Typ av matta mm:  406x3923/4178x64 PowderMax
    LightFE 
Skidor:   Blade DS

Spårvidd mm:  900-942
LxBxH mm:  3210/3330x1105x1350
Tankvolym L:  37
Oljetankvolym L:  3,4
Att äga
Cirkapris:  152 900:- / 155 900:-
Färg:   Svart
Generalagent:  BRP Scandinavia
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bättre. Mycket på grund av Ski-Doos 
Summit 850 som verkligen har satt 
standarden för vad en maskin ska klara 
av och hur den ska upplevas. 

Jag har kört väldigt lite Summit 850 
ska erkännas, men på något sätt kän-
ner jag mig hemma på den direkt. För 
mig känns det ganska konstigt efter-
som jag alltid fått kämpa då det gäller 
de äldre Summitarna och alltid känt mig 
lite som en passagerare. REV Gen 4 
plattformen ger en helt annan känsla 
och just detta tillsammans med den 
snälla (med samtidigt elaka) 850 mo-
torn gör 2018 års Summit till den succé 
som den förtjänar att vara. 

Vill du ha en renodlad lössnömaskin 
idag som heter Ski-Doo Summit så har 
eller rättare sagt hade du en uppsjö av 
olika modeller med detta namn att välja 
mellan om du beställde den i våras. 
Summit finns i massor av olika längder i 
både 600 och 850 utförande. 

Skulle jag bli tvingad att välja så får 
det bli den större och betydligt star-
kare 850:n som gäller, och gärna i 
154-tumslängd. Shotfunktionen är en 
extremt välkomnad nyhet och för er 
som inte har koll på denna så kan jag 
i korthet beskriva denna nyhet. Shot är 
ett batterilöst startsystem som ersätter 
den mer traditionsenliga elstarten. 

Generatorn används som elmotor is-
tället för strömalstrare och får sin kraft 
från en kondensator som laddas upp av 
generatorn och räcker till åtminstone en 
start, och ibland fler. Du behöver bara 
rycka igång maskinen på morgonen, för 
att sen bara trycka på knappen under 
dagen. Lyxigt, bra och sådär BRP-geni-
alt som bara detta företag kan snyta ur 
sig. Men, Shot sitter bara på de maski-
ner som beställdes i våras och inte på 
alla. Bara så att du vet. 

Nyheter
Det hände inte mycket i Ski-Doos 
lössnösegment till kommande år, men 
det känns på något sätt att ekot från 
2017 fortfarande skallar i dalgångarna 
och att nyhetens behag inte riktigt har 
lagt sig. I år finns också Summiten i lite 
fler längder mellan 146 och 175 tum vil-
ket kan locka en bredare massa. 
Såvida man var snabb och beställde en 
i våras, förstås. 
Utbudet kan vara begränsat på övrigt 
sortiment under hösten vad det gäller 
längder. Men vilken längd ska man välja 
då? Svårt att säga. Vem är du, och hur 
åker du?, kan en följdfråga då bli. Per-
sonligen hade jag valt en Summit X 154 
som har ungefär den specifikationen 
som passar mig. Lång, men inte för 

Måste man välja den längsta modellen? 
Absolut inte, utan du får helt enkelt treva 
dig fram i den här djungeln genom att 
testa dig fram. 

Kan vi rekommendera dig att köpa en 
174-tums Summit? Ja absolut, framför 
allt om du tror dig använda de där ex-
tra “tummarna” som skottar lite extra. 
Ha dock i åtanke att den kan upplevas 

lite väl lång i vissa situationer. 
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lång och 76 millimeters kammar. Per-
fekt. 

Polaris
Det har inte hänt allt för mycket på 
lössnösidan då det gäller Polaris och vi 
är inte direkt oroade över detta efter-
som de har hittat rätt vad det gäller de-
ras Axys-plattform som deras RMK:er 
är baserade på. De har en extremt 
lättkörd men samtidigt också en riktigt 
avancerad maskin som tillåter föraren 
att växa som just förare, under en lång 
tid framöver. Idag ska en maskin sticka 
ut å det grövsta för att dra blickarna till 
sig och jag tycker att Polaris ess i rock-
ärmen är att den just, inte, sticker ut. 
Den kanske varken är lättast, starkast, 
smalast, längst eller snabbast. Men i 
den absoluta toppen på alla föregående 
egenskaper. Detta gör att Polaris RMK 
är ett extremt bra köp, oavsett längd 
eller motorstorlek. Ska jag utnämna 
en maskin som troligen passar alla så 
slåss helt klart Polaris RMK tillsammans 
med Summiten om den platsen. 

Olika lika
Det fi nns några olika varianter att välja 
mellan om du vill åka RMK. Du kan välja 
mellan 600 och 800 kubik och därtill 
mellan 155, 163 och 174 tum långa 
maskiner. Lägg där till att du också kan 
välja om du vill ha 3” eller 2,5” kammar, 
orange, gul, svart eller röd modell. Vill 
du sedan att maskinen ska ha ett lite 
bredare användningsområde så kan 
du alltid titta på de RMK-modeller som 
har tilläggsnamnen SKS och Assault. 
Tidningen Skoterguiden som fi nns ute 
i handeln lagom till Skoterns Dag är 
perfekt för att ta reda på skillnaderna 
mellan alla maskiner då det fi nns full-
ständiga tekniska data där. Personligen 
körde jag massor av RMK 600 155 
förra året och inser vilken jäkla bra ma-
skin det är på låglandet och snälla fjäll, 
även om det är riktigt mycket snö. Den 
styr sig själv i princip och gör exakt det 
man vill. I år har jag tittat lite extra på 
en 800 Pro RMK 155 TD då den inte 
bara är riktigt attraktiv utan också har 
det där förvaringspaketet med lite extra 
väskor och lite tuffare bumpers som jag 
är lite svag för. Jag kan uppleva att den 
ovana skoteråkaren kan få det lite halv-
svårt att välja mellan alla modeller då de 
ser likadana ut. Mitt råd är att du ska 
handla där din handlare med lätthet kan 
gå igenom varje modell och dess an-
vändningsområde. Ha i åtanke att det 
idag inte görs några dåliga snöskotrar. 
Du ska bara välja rätt. 

Summit SP är 600:an för dig som känner att effekten inte är allt och oss emellan så skulle fl er köpa modeller i den här kubikklassen. 
Fördelarna är många. 

Ski-Doo Summit SP 850 E-TEC 146 / 154 / 165

Motor
Typ:   Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³:  849
Borr/slag mm:  82x80,4
Bränslesystem:  Elektronisk DI
Smörjning:  Elektronisk pump 
Avgassystem:  2-1
Effektklass:  150 
Start:   Manuell
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Tunnel:   REV Gen 4
Framvagn:  RAS 3 
Fjädring fram:  HPG
Fjädringsväg fram mm: 215
Boggi:   tMotion
Dämpare:  HPG
Fjädringsväg bak mm: 239 (I boggin)
Typ av matta mm:  406x3923/41780/4178x76,2 PMax. FE
Skidor:   Pilot DS 3
Spårvidd mm:  907-950
LxBxH mm:  3422/3555/3600x1057x1379 
Tankvolym L:  36
Oljetankvolym L:  3,4 
Att äga
Cirkapris:  141 900:- / 144 900:- / 148 900:-
Färg:   Gul-Svart
Generalagent:  BRP Scandinavia
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Ja det kanske inte har hänt så mycket till detta år om man tänker 
på diverse uppdateringar när man jämför mot 2017. Men, du vet 
vad du får i och med den här extremt kompletta maskinen. 

Varför inte slå till på en 146:a? Eller 
varför inte en 155:a 600-kubikare som 

verkligen är en storfavorit. 
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Är Polaris med i matchen i år, trots 
små uppdateringar? Ja, helt klart, då 
RMK:n idag är resultatet av många års 
uppdateringar och modellbyten. Polaris 
har helt klart en vinnarmaskin i och med 
alla sina RMK-modeller.

Arctic Cat
Alla kommer vi väl ihåg den där i klas-
sen som hade svårt att sitta still, hålla 
tyst och alltid snärtades med handdu-
ken i duschen efter jympan. En som 
var lite svår att komma överens med, 
samtidigt som det visade sig att han 
var världens bästa kille när man väl blev 
kompisar. Kort och gott en tuffi ng som 
är mjuk på insidan. Precis så kan man 
beskriva en Arctic Cat av lössnömodell, 
med skillnaden att en Arctic inte är det 
minsta mjuk på insidan, utan ganska 
elak där också, även om man blir vän 
med en M eller Hardcore. Jag måste 
erkänna att jag inte alls upplevde den 
där underbara känslan efter min första 
körning med 2018 års M modeller. 
Framförallt inte de med 800 kubik. För-
sta körningen så kände jag mig lite som 
Bambi på hal is då den inte alls var in-
tresserad av att göra som jag ville eller 
sa åt den. Det är först efter en stund 
som man fattar grejen, tar kommandot 
och får den här elakingen på rätt väg. 
Visst är en 600 mildare och 800:an 
betydligt vildare. Något att tänka på 
vid ett köp. Den nu nya och av Arctic 
Cat egentillverkade 794 kubiksmotorn 
är vass maskin med trevliga egenska-
per. Den är såklart av laydowntyp med 
avgasutblåset och insugen på samma 
sida pekandes framåt. Den har en be-
tydligt bättre botten men också mellan-
register om man jämför med den gamla 
Suzukimotorn och framförallt så saknas 
den där tveksamheten och hostet som 
kunde infi nna sig på gamlingen. Den 
drar mindre olja eftersom den tillsätts 
på ett smartare och framför allt snålare 
sätt. Vi kommer naturligtvis gå igenom 
den här motorn i ett eget reportage un-
der hösten. 

Vi kan i alla fall säga att Arctic Cats 
nya monster-800 är ett stort steg fram-
åt. 

Ascender Plattform
Vi kan direkt säga att det hänt ett och 
annat vad det gäller årets M modeller 
då de numera byggs på en egen platt-
form vid namn Ascender vilket pas-
sande nog betyder klättrare. Vi kan lite 
förenklat säga att den blivit smalare om 
buken för bättre frigång mot snön vid 
nerlägg och samtidigt också blivit be-
gåvad med en buk med en annan vinkel 

163:an är i mitt tycke komplett på alla sätt, men kan upplevas lite lång där det är skogstrångt, i alla fall om man jämför mot 155:an. 

Polaris färgsättning är allt annat än blygsam nuför-
tiden och det tackar vi för då vi gillar att sticka ut. 

Polaris 800 PRO-RMK 163, 155

Motor
Typ:   Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³:   795
Borr/slag mm:   85x70
Bränslesystem:   Cleanfi re Injektion
Smörjning:   Injektion
Avgassystem:   2-1
Effektklass:  150
Start:    Manuell
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 193 / 187
Tunnel:   RAW PowderTrac
Framvagn:  AXYS RMK
Fjädring fram:   Walker Evans PB Adj.
Fjädringsväg fram mm:  229
Boggi:    AXYS RMK
Dämpare:   Walker Evans Impact-ex. / PB Adj.
Fjädringsväg bak mm: 406
Typ av matta mm:  381x4140x76/66 Series 7 / Series 6
Skidor:   Gripper
Spårvidd mm:   991-1016-1041
Längd/Bredd/Höjd mm:  3414x1181x1247
Tankvolym L:   43,5
Oljetankvolym L:   3,3 
Att äga
Cirkapris:  153 900:- / 155 900:-
Färg:   Blå / Röd
Generalagent:   Polaris Scandinavia AB
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för att bli halare i snön samtidigt som 
frigången blir större. 

Med dessa ändringar följer naturligt-
vis en massa andra. En ny oljebehållare 
och bensintank kan nämnas samtidigt 
som drivaxeln blivit ihålig och sekundär-
axeln tillverkats i aluminium. 

Fotstegen har också de smalnats av 
för att ytterligare göra nerläggningsvin-
keln större samtidigt som förarpositio-
nen flyttats fram. Man har också sparat 
in några kilon här och där på chassie 
och kylarfronten. Beroende på vilken 
längd och motorstorlek du väljer mellan 
så kan du se fram emot en viktbespa-
ring på mellan 5-7 kilo. Hela paketet 
känns väldigt genomarbetat och skulle 
det visa sig att det står en M-modell av 
något slag på din gård i vinter så är det 
bara att gratulera. Ge din M några tim-
mar så kommer du snart in i jargongen 
och med allt vad det innebär. En Arctic 
idag är helt klart bland det bästa du kan 
ha i lössnön då den i alla bemärkelser 
är en riktig värsting. 

Välj rätt
Återigen. Jag vet att det är extremt svårt 
att välja snöskoter. Jag vet också att ni 
som läser SnowRider vill att vi ska vara 
hårdare på fabrikanterna och såga de 
maskiner som är värdelösa och dåliga. 
Men faktum är att det inte tillverkas 
några ”dåliga” snöskotrar idag. Alla ma-
skiner på marknaden är bra. Vissa är 
bättre än andra, med det var ett bra tag 
sedan det tillverkades dåliga maskiner. 
Det gäller däremot att välja extremt rätt 
maskin idag, då många av de modeller 
som finns på marknaden är ämnade 
för en speciell slags åkning. Välj rätt, 
med andra ord. För mer information om 
alla dessa maskiner så ska du inhandla 
Skoterguiden som du hittar i din butik 
inom kort. Lycka till. 

Mattias Klockar är vår 
ständiga följeslagare som 

så gott som alltid håller 
sig bakom kameran. Och 

det kanske är bäst så. 

Nya hardcore 800 är så jäkla bra att man 
blir tårögd. Framför allt om man får köra 
den några dagar. Den är lite svårflörtad, 

men extremt träffsäker både då det gäller 
motor och chassie. 
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Vill du ha en riktig lektion vad det gäller alla 
skillnader mellan M-modellen och Hardcore så 
ska du gå in på SnowRider TV:s Youtubekanal 

för att förkovra dig. 

Vad säger man? King Cat 9000 är inte för alla, 
men för dom som vågar väntar oanade resurser 

då det gäller effekt. Vill man ha mera kusar under 
huven ringer man MC Xpress för ett uppgrader-

ingskit. 

Arctic Cat M 8000 
162, 153 HardCore EVO

Motor
Typ:   Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³:   794
Borr/slag mm:   85x70
Bränslesystem:   DSI
Smörjning:   Injektion
Avgassystem:   2-1
Effektklass:   150
Start:    Manuell
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 209
Tunnel:   Ascender
Framvagn:  AMS Bone 36”
Fjädring fram:   FOX Float 3 QS3
Fjädringsväg fram mm:  178
Boggi:    FLOAT-ACTION 162”
Dämpare:   FOX Float 3 QS3 / QSL
Fjädringsväg bak mm: 419
Typ av matta mm:  381x4115 (3886) x76 Power Claw
Skidor:   ProClimb - 7
Spårvidd mm:   864-965
Längd/Bredd/Höjd mm:  3487x1054-1156x1270
Tankvolym L:   45
Oljetankvolym L:   3,7 
Att äga
Cirkapris:  159 900:-
Färg:   Grå
Generalagent:   KGK Motor AB

Artikelförfattaren och Chefredak-
tör Björn Friström har genom de 
20 åren han medverkat på Snow-
Shooten i USA kört extremt många 
prototyper och ”nästa års maski-
ner”. 
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PART OF BRENDERUP GROUP

TAR DIG TILL ÄVENTYRETS BÖRJAN
En specialanpassad serie från Fogelsta för dig som kör snöskoter. Helsvetsade med 
varmförzinkat chassi, allt för att tåla tuff användning. Säkrare transport med flera invändiga 
bindöglor och alla släp kan eller har utrustats med tippfunktion. Utrusta din släpvagn med 
flera olika tillbehör.

JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00 

Skoterforum i 
Bräcke 
Sveriges Sn škoter ǩares Centralorganisation, SSCO, har valt att l ǧga řets skoterforum i Br čke. 

Vi h ľler till p  ̌J m̌tkrogen. 

Program 

Fr ň 10.00 visas řets nyheter fr ň de flesta skoterfabrikat. Detta sker naturligtvis utomhus.          
Dessutom en del tillbeh ř m.m. Det har nog slunkit med en och annan fyrhjuling ocks .̌ 

I konferenslokalen avhandlas allehanda intressanta skoterfr ǧor som, betalleder, f řarbevis, regler och 
best m̌melser m.m. 

Mot kv ľlen ř puben p̌pen, med after skoter-band, som spelar live. 

Fri entr .̌ 

Välkomna! 

N řmare information: 
Telefon: 070-326 97 55 
Janne Sund 
E-post: jan.sund@ssco.nu 
www.ssco.nu 

 
SSCO-V řnar skoter ǩarna. 
 
SSCO-F řsvarar skoter ǩning. 
 
SSCO-G ř din r št h řd. 
 
SSCO-F ř din skull. 
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Du som snöskoterägare och 
förare ska uppmärksamma att 
straffsatsen i den gamla ter-

rängkörningslagen från 1975 numera 
är uppdaterad denna sommar. 

Vi har länge oroat oss för framti-
den och det överhängande hotet vad 
det gäller olika förbud vad det gäller 
skoteråkning. Terrängkörningslagen 
skrevs 1975 då det knappt fanns snö-
skotrar och fyrhjulingen inte ens var en 
idé på ritbordet. Vi har hört att röster 
höjts vad det gäller en uppdatering i 
Terrängkörningslagen och bävat för 
det som komma skall. 

Så här lyder regeländringen 
som beslutades den 24 
maj 2017
Regeringen har efter riksdagens beslut 
utfärdat en lag om ändring i terräng-
körningslagen. Att köra i terrängen 
kan vara ett brott mot terrängskör-
ningslagen. Om körningen görs utan 
markägarens tillstånd kan det enligt 
brottsbalken också vara fråga om 

olovlig körning med motorfordon på an-
nans mark eller fråga om skadegörelse. 
Lagändringen innebär att om gärningen 
medför ett strängare straff enligt brotts-
balken än enligt terrängkörningslagen, 
ska det i första hand utdömas straff en-
ligt brottsbalken för ”tagande av olovlig 
väg” eller ”skadegörelse”. Lagen träder 
i kraft den 1 juli 2017.

Vad betyder detta?
Lugn. Sätt dig ner och pusta ut. Terräng-
körningslagen är egentligen inte ändrad. 
Straffet för att bryta mot den har däre-
mot skärpts rejält. Terrängkörningslagen 
är ganska enkel. Du får inte köra någon-
stans överhuvudtaget där det inte finns 
snö. Visst, korsar du en väg på korrekt 
sätt så räknas inte körningen på as-
faltssnutten du passerar, som ett brott. 
Samma gäller isfläckar på sjön etcetera, 
men i övrigt ska underlaget du kör på 
vara snö! All annan körning än just den 
på snö är alltså förbjuden. Du får likaså 
inte åka på på snötäckt skogsmark med 
plant- eller ungskog, om det inte är up-

penbart att körningen kan ske utan risk 
för skada på skogen. Men hur ska man 
kunna säkerställa detta? Enklast är ju då 
att inte åka där det har, eller man miss-
tänker att det har planterats någonting. 
Du får inte heller åka på snötäckt jord-
bruksmark, om det inte är uppenbart att 
körningen kan ske utan risk för skada på 
marken. Ska du passera en åker kan det 
ju vara både respektfullt och schysst att 
göra det i kanten av åkern för att visa 
välvilja. Du kan till och med undvika åk-
rar helt för att vara på den säkra sidan. 
Även om den har en meter snö på sig.  

Naturligtvis får du inte åka där det 
råder skoterförbud som i tättbebyggt 
område eller andra förbudsområden 
i tillexempel fjällvärlden. Behöver jag 
nämna att vägar överlag också är för-
bjuden frukt för oss skoteråkare? Visst, 
vissa privatägda vägar med tillstånd från 
ägaren kan vara tillåtet, men tänk alltid 
principen att en väg inte är okej så länge 
du sitter på en snöskoter. I övrigt får du 
faktiskt åka i princip överallt så länge 
det finns snö, och du inte skadar någon 

undervegetation eller annan växtlighet. 
Detta är faktiskt är helt unikt, fantastiskt 
och helt overkligt om man jämför med 
stora delar av övriga världen där det åks 
snöskoter. Vi får alltså åka snöskoter 
ganska så fritt i en annars hårt reglerad 
tillvaro. 

Just detta ställer ju en del krav på oss 
skoteråkare. Hur svårt ska det vara att 
exempelvis inte köra sönder skogsplan-
teringar? Inte svårt alls är svaret. Gan-
ska enkelt att undvika just detta faktiskt. 
Så tänk till lite extra. Var rädd om under-
vegetationen och inse att skadorna inte 
bara drabbar växtligheten utan skoteråk-
ningens framtid i det stora hela. Så till er 
som missköter er, skärpning, och till er 
som sköter er, bete er som vanligt. 

Vi vill göra dig uppmärksammad på följande regeländring som troligen vid 
en första anblick kommer att skrämma upp alla snöskoteråkare.

Text: Björn Friström

Ändring i terrängkörningslagen
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Du som skoteråkare har faktiskt ett större 
ansvar än att bara se till att du har roligt för 
stunden. Se till att alltid sätta dig in i var och 
framför allt var du inte får köra när du kom-
mer till ett nytt okänt område. Skulle du vid 
något tillfälle vara lite osäker, ta alltid det 
säkra före det osäkra och undvik att köra 
där det finns en möjlighet att det kan vara 
ett förbudsområde. 

Du ska vara riktigt säker på att Terrängkörningslagen kan och troligtvis kommer att uppdateras i 
framtiden. Det är då ingen självklarhet att vi kommer att få friåka överhuvudtaget. Vi kanske som i 
våra grannländer blir hänvisade till ledkörning och friåkning i snön blir ett minne blott. Se därför till 
att agera korrekt i naturen och följ lagar och regler.
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Så här säger Terrängkörningslagen
Terrängkörningslag (1975:1313)
1 § Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller 
skogsbruk är förbjuden i hela landet 
1. på barmark,
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att 
körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske 
utan risk för skada på marken.
 Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är körning i terräng 
med motordrivet fordon förbjuden även på annan mark än som anges i första 
stycket. Lag (1996:1551).
2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om undantag från förbud eller i särskilt fall medge undantag från 
förbud eller föreskrifter enligt 1 § i fråga om körning i räddningstjänst eller viss 
näringsutövning eller när det annars finns särskilda skäl.
 För områden som avses i 1 § andra stycket får regeringen föreskriva att sådana 
föreskrifter eller beslut om undantag får meddelas om det finns synnerliga skäl. 
Lag (1996:1551).
3 § Kan i annat fall än som avses i 1 § körning i terräng med motordrivet for-
don inom visst område medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan 
allmän synpunkt, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för-
bjuda körningen eller meddela föreskrifter för den.
 Vid meddelande av förbud eller föreskrift enligt första stycket skall iakttagas att 
körning som är till gagn för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning 
eller annat nyttigt ändamål ej onödigtvis hindras.
3 a § För tillsyn över att bestämmelserna i denna lag efterlevs inom de delar av 
fjällområdet som avses i 1 § andra stycket får regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer utse naturvårdsvakter.
 En naturvårdsvakt får avvisa den som utan att ha rätt till det kör i terräng med 
motordrivet fordon inom ett område som sägs i första stycket. Lag (1991:642).
4 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestäm-
melserna i 1 § första stycket 1–3 eller mot förbud eller föreskrift som har med-
delats med stöd av lagen döms till böter. Om gärningen är ringa, ska det inte dö-
mas till ansvar.
 Till ansvar enligt första stycket döms det inte om gärningen är belagd med 
strängare straff i brottsbalken. Lag (2017:444).

Kommentar 
Egon Abresparr Rättschef på Miljö och Energidepartementet 
Sammanfattningsvis kan man säga följande om ändringarna i terrängkörningslagen: 
Att köra i terrängen kan vara ett brott mot terrängskörningslagen. Om körningen görs 
utan markägarens tillstånd kan det enligt brottsbalken också vara fråga om olovlig 
körning med motorfordon på annans mark eller fråga om skadegörelse. Lagänd-
ringen innebär att om gärningen medför ett strängare straff enligt brottsbalken än 
enligt terrängkörningslagen, ska det i första hand utdömas straff enligt brottsbalken 
för ”tagande av olovlig väg” eller ”skadegörelse”.

Kommentar 
Mikael Johansson Snofed (Sveriges snöskoterägares riksorganisation) 
Vid en första anblick kändes den här lagändringen förvirrande och till och med in-
skränkande då det gäller rätten att köra snöskoter i vårt land. Men läser man hela 
stycken så klarnar ju bilden och det hela kommer inte innebära någon som helst 
ändring för oss som sköter oss. Den här tonartshöjningen i straffpåföljden för de 
som bryter mot terrängkörningslagen är egentligen bara bra och budskapet det hela 
sänder ut kan inte misstolkas. Sköt er. Det här är alltså en bra utveckling. 

Kommentar 
Per Johansson SNÖFO (Sveriges Snöfordonsleverantörer)
Att det ska vara ordning och reda i vår stora frihet att köra snöskoter är mycket viktigt, 
därför har vi i Snöfo förståelse för skärpningen av straffsatserna i terrängkörningsla-
gen. Skärpningen ska ses som en signal till alla med intresse för snöskotrar, att vi har 
ett gemensamt ansvar för att behålla den frihet vi har idag. Inom några år kommer det 
med största sannolikhet att ske en översyn av terrängkörningslagen och inför detta 
måste vi alla bidra till en så positiv syn som möjligt på snöskoterkörningen. Vi ska inte 
använda trimpipor, alltid ha nolltolerans avseende alkohol och snöskoterkörning och 
alltid visa största möjliga hänsyn till människor och natur.

Ett sätt att bidra till att behålla vår frihet i framtiden är att följa detta, både enkelt och 
självklart: Snöskotertrafiken ska bedrivas utan att människor, djur, miljö eller egen-
dom skadas eller störs.  

Kommentar 
Jan Sund Generalsekreterare SSCO (Sveriges Snöskoteråkares Central-
organisation)
Från SSCO:s sida anser vi att det är bra att lagen skärps, eller egentligen görs lite 
tydligare. Det ska inte finnas någon tvekan om att körning i terrängen som orsakar 
skador, ska vara straffbart. Då är det också bra att straffet skärps och är kännbart 
för den som bryter mot lagen. Det är ju vi skoteråkare själva som ser till att lagarna 
skärps genom att inte respektera de lagar som finns. Respekten har varit väldigt låg 
eftersom straff i princip inte har utdelats.

Regel nummer ett då det gäller snöskoteråkning är 
att underlaget ska vara just snö. All körning på

 barmark är nämligen förbjuden. 
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Det snackas om digitala medier 
och vi gör vårt bästa för att 
leda racet i den världen också. 

SnowRider som pappersutgåva är helt 
klart det vi lägger vårt mesta krut på, 
men det ena utesluter inte det andra. 
Vi säljer fortfarande bra med tidning-
ar och faktum är att vår i butik sålda 
upplaga dubblerats i och med att vi 
fått byta distributionskanal och att 
SnowRider numera fi nns i fl er butiker 
än någonsin under de 20 år vi varit i 
denna bransch. 
Specialtidningar som SnowRider har 
alltså klarat sig bra i denna digitala tid 
och inte drabbats på samma sätt som 

exempelvis Expressen som alltid i alla 
lägen ska förmedla snabba nyheter. 

Men för att hitta ett komplement och 
för att vidareutveckla SnowRider då 
det gäller snabba nyheter så kommer 
du nu också hitta oss i form av rörliga 
bilder i cyberrymden. Vi drog igång 
SnowRider TV redan förra säsongen 
och börjar nu bli såpass varma i klä-
derna att vi lägger i nästa växel. Det 
här öppnar upp enorma möjligheter 
för oss, för er och för våra annonsörer 
som kan nå ut på ett annat sätt tillsam-
mans med oss, till er, i framtiden. Vad 
innebär då SnowRider-TV? Här kom-
mer ni att få träffa intressanta män-

niskor, profi ler och förare. Vi kommer 
att besöka platser, företag och evene-
mang. Naturligtvis kommer teknik och 
mekanik vara någonting som vi sätter 
högt upp på listan. Vi kommer exem-
pelvis att visa er hur man installerar el-
ler använder en viss produkt vilket ger 
tidningen ytterligare en till dimension 
förutom det skrivna ordet och bilder. Vi 
kommer alltså väva samman SnowRi-
der och SnowRider.se med SnowRi-
der TV och på så sätt kunna erbjuda 
en komplett produkt. 

Du kommer hitta SnowRider TV på 
Facebook, Youtube och genom vår 
nya SnowRider.se som också den 

kommer att vara uppe strax. Just idag 
så målas och tapetseras det i vår nya 
studio för att vi ska vara igång lagom 
till skoterns dag. För det är detta da-
tum som gäller för oss som deadline. 
innan dess ska ni passa på att gå in på 
vår youtube-kanal för att se vad vi gjort 
under förra säsongen. 

Som ni kanske förstår, så har vi brå-
da dagar för att hinna att färdigställa 
allting till Skoterns Dag. Håll ut till fre-
dagen den 27 oktober, då smäller det.  

Vi är redo att lägga i nästa växel och 
utveckla SnowRiders digitala sida. 
Vi är redo att lägga i nästa växel och 
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WWW.TOBEOUTERWEAR.COM

ToBe

Det fi nns inget dåligt snösko-
terväder, så länge man har 
på sig bra skoterkläder. 

Ju mer engagemang ni lägger 
på just inköpet av dessa kläder, 
desto bättre vinter kommer ni att 
få. Lita på det. Här är i alla fall en 
presentation av vad ni kan förvänta 
er av 2018 års kollektioner från de 
ledande leverantörerna av snösko-
terkläder. 

kläder 2018
Snöskoter

Fingo jacka & byxa
Damjacka och byxa för skoteråkaren. 
Stretchpaneler på höften och kev-
larförstärkta utsatta områden. Vatten-
pelare 45,000,, Sympatex med tejpade 
sömmar. 
Storlekar: 2XS-XL. 
Färg: Rosa, grå, grön. 
Pris: Jacka: 4995:- 
Byxa: 4995:-

Damjacka och byxa för skoteråkaren. 

larförstärkta utsatta områden. Vatten-
pelare 45,000,, Sympatex med tejpade 

WWW.TOBEOUTERWEAR.COM

FXR

www.fxrracing.com

Helium Lite Tri-Lam Monosuit
FXR:s tunnaste och smidigaste mono 
hittills! 4-vägs stretch och 10.000 mm 
vattenpelare. Avtagbar huva samt hän-
gslen
Storlekar XS - 2 XL, 
Finns i 5 färger, 
Pris: 4295.-

Novo Mono suit
Det här är en 100% vind-vattentät overall med ett skal 
av Cordura med kevlarförstärkningar. 
Ventilation på ben, bröst med expanderbar krage. 
Snölås för armar och ben. Hängslen, avtagbar huva, 
förstärkta sömmar. 
Vattenpelare 45,000 mm Sympatex med tejpade söm-
mar. 
Storlek 2XS-2XL. 
Färg: Gul, svart, grön, röd, rosa.
Pris 9595:-

Removable Liner
Smidigt foder som pas-
sar till alla monos oav-
sett märke. 180g Ther-
mal Flex foder, F.A.S.T 
(fl ytmembran)
YKK dragkedjor, partier 
med stretch, Pris: 1195.-
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Ski-Doo

www.ski-doo.com/se

www.partseurope.eu

KLIM

www.klim.com

Valdez Parka & Togwotee BIB
GORE-TEX® Pro Shell tre lager lam-
inerad membran utan löst foder, bra 
rörlighet, andningsförmåga och hållbar-
het. Justerbara “ryggsäcks midjeband” 
genomsläpp. Det här plagget har stor 
mångsidighet, Valdez och Togwotee är 
hemma i alla miljöer.
Färger:
Parka: Svart/Blå/ Orange 
BIB: Svart/Grå. 
Storlekar 
Parka: S-3XL, 
BIB: S-3XL + Tall S-Tall 2XL
Pris: 
Parka: Från SEK 5799:-
BIB: Från SEK 5799:-

KAOS Set 
Här presenterar KLIM en ny serie med 
starkare färger och lätt fodrad. 
KLIM KAOS-serien har GORE-TEX® 
Perfomance Shell, 2 lagers laminerat 
membran. 
Den är konstruerad både för ledåkning 
och terräng samtidigt och ska hålla dig 
varm under långa aktiva dagar. 
Färg: 
Parka: Blå/Grå/ Orange/Röd, 
BIB: Blå/Grå/Orange, 
Storlek 
Parka: S-3XL, 
BIB: S-3XL
Pris: 
Parka: Från SEK 3699:-
BIB: Från SEK 3699:-

HELIUM 30-BYXOR MED HÖG MIDJA
Sympatex-teknik med hög midja, laminerad 
polyester, alla sömmar och logotyper är 100 
% förseglade.
Vattentätt, vindtätt och med goda andning-
segenskaper. Höga fram- och bakstycken, 
stretchmaterial i midjan.
Damasker, lättviktigt fleecenätfoder i front 
och stuss, löstagbara knä- och benskydd, 
vattentätt och svängt tvåvägs blixtlås fram-
till, och fullängdsblixtlås i sidan.
Färger, grå, svart, 
Storlek: XS - 3 XL. 
PRIS: 3 790:-

HELIUM 30 JACKA
Sympatex-teknik som håller dig varm och torr. Sympatex tvålagers laminerad poly-
ester. Alla sömmar och logotyper är 100 % förseglade, vattentätt, vindtätt och med 
goda andningsegenskaper. Vattentätt blixtlås framtill, vid fickor och ventilation-
söppningar, snölås. Ventilering under armarna och över biceps. Löstagbar huva, 
ryggsäcksvänlig ventilering.
Färger, grön, blå, orange, svart. 
Storlek: XS - 3 XL. 
PRIS: 4 490:-

VIBE Jacka
Tåligt vattentätt vindtät andasmate-
rial SYMPATEX. 3 lagers Nylon stretch 
chassie.  
Cordura Nylon på utsatta ställen. Sym-
patex 3 lager laminerat tyg. Sömtätning 
och tålig vattentät repellerande coating 
på ytterskalet.
Fukttransporterande polyester. mesh 
hängande liner. Strategiskt placerade 
reflexer. Två fleecelinersfickor, bröst-
ficka, bakre ficka, samt två innerfickor. 
Ventilation med totalt sex dragkedjor, 
två fram, två biceps, två bak.
Finns även byxor till denna modell. 
Storlek S-XXL. 
Pris: 5200:-

Arctiva

COMP RR SKal Jacka
Tålig vattentät polyester skal med Poly-
ester på utsatta ställen. Fukttransport-
erande polyester mesh hängande liner.
Tvålagers laminerat tyg , sömtätning, 
och tålig vattentät repellerande coating 
på ytter skalet. Strategiskt placerade 
reflexer. Fickor flieeceklädda handvär-
mare samt två innerfickor. Flera ven-
tilerande dragkedjor totalt 5 st. Byxor 
finns till denna modell
Färg: Svart/Grå samt Orange
Storlek S-XXL. 
Pris: 2800:-
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SCOTT

JETHWEAR

www.extraevil.se/jethwear

www.scott-sports.com www.rukka.com

FREEDOM SUIT
JETHWEAR POWTEC™  vat-
tenavstötande med andningsförmå-
ga, tejpade sömmar med YKK Aqua 
Guard® Dragkedjor JW. 
Leg Adjustment System™,långa ben-
dragkedjor, avtagbar huva med ventila-
tioner i mesh,
nödstoppsfäste, multi-
funktionella fi ckor, hän-
gslen, justerbar midja, 
Smartphone-fi cka, mud-
dar i ärmslut, snölås i 
benslut. 
Storlekar: XS-XXL, 
Pris: 5999:-

ODIN & OLIVIA
JETHWEAR POWTEC™ Ex-
tra förstärkt rumpa, knän, vat-
tenavstötande, andningsförmåga 
och har helt tejpade sömmar, avtag-
bar huva med tryckknappar. Just-
erbar midja och benslut. Muddar 
i ärmslut och utbytbara snölås i 
benslut.  Refl exer.
Storlekar: 110-158 
Pris: 1999:-

Sivi jacka
Gore-Tex® 2-lagers tåligt textil 
RPT (Rukka protection technol-
ogy) förstärkning. Extra varmt 
foder 180 g fram 120g bak, avtag-
bar huva, förstärkningar på arm-
bågar. Justerbara armmuddar, 
refl exer, stora ventilationsöppnin-
gar med mesh och blixtlås. 
Mjukt innerfoder, snölås med 
stängning, tre fi ckor samt fi cka 
för glasögon och D-ring för nöd-
stopp.
Färger: Blå, röd. 
Storlek: 34 – 46. Pris 4998 SEK

Sivi byxa
Gore-Tex® 2-lagers tåligt textil 
RPT (Rukka protection technol-
ogy) förstärkning. Extra varmt 
foder 180 g fram 120g bak. 
Förstärkningar på knä, lår och 
bakdel. Rukka AirCushion Sys-
tem på bak och knä, hög midja, 
Justerbara ben-avslut. Två sido-
fi ckor samt telefonfi cka, refl exer, 
snölås, D-ring för nödstopp.
Färg: Svart. Storlekar: 34 – 46. 
Pris: 3998:-

Svante byxa
Gore-Tex® 2-lagers tåligt textil 
RPT (Rukka protection technology) 
förstärkning.
Extra varmt foder 180 g fram 120g 
bak, förstärkningar på knä, lår och 
bakdel.
Rukka AirCushion System på bak 
och knä. Byxor med hög midja och 
blixtlås hela byxans längd.
Fyra fi ckor med blixtlås,  bröstfi c-
ka för telefon, två sidofi ckor samt 
refl exer, snölås, D-ring för nödstopp.
Färg: Svart. Storlekar: 44 – 66. Pris: 
3998:-

Svante Jacka
Gore-Tex® 2-lagers tåligt textil 
RPT (Rukka protection technology) 
förstärkning. Extra varmt foder 180 
g fram 120g bak, avtagbar huva, 
förstärkningar på axlar och arm-
bågar. Justerbara armmuddar, re-
fl exer, ventilationsöppningar med 
mesh och blixtlås. Mjukt innerfoder, 
snölås med stängning, fyra fi ckor 
samt fi cka för glasögon. D-ring för 
nödstopp.
Färg, Blå, röd, svart. 
Storlek: 44 – 66. 
Pris: 4998:-

SCOTT DS Monosuit / SCOTT DS Women’s Monosuit:
Hely är en ny overall för i år från SCOTT. DWR Nylon och polyesterskal. Monosu-
iten är vind- och vattentät och andas bra med DRYOsphere 2L-membranet. Den är 
även utrustad med en neoprenfi cka för mobiltelefon samt extra värmefoder vid knä 
och säte. Värmeisolerande materiel på knä samt bakdel, vattentäta blixtlås, ”hand-
skvänliga armmuddar. Ventilationsblixtlås. 
Färger Grön, Lila. Storlekar XS - 3 XL. Pris: 3999:-

Jethwear

FREERIDE JACKA 
YOKO Freeride-jacka är gjord både för åkning 
med också till vardagsbruk. Freeride-jacka med 
laminerad vattentätt Vertex®-membran. 
Löstagbar huva och behaglig mjuk neoprenkant 
på krage. Generös måttsättning och fl era fi ckor. 
Refl ekterande tryck på ärm och rygg. 
Snölås i midja och ärmar, 60g värmefoder.
Färger: Grå, Orange, Storlek: 46/XS-56/2XL, Pris: 
3290:-

www.brplynx.com/se

Lynx

LYNX QUANTUM ONEPICE SUIT
Overallför aktiv körning i djup snö, vattentät och vindtät med mycket goda Sympa-
tex andningsegenskaper, primaloft Gold-foder bak.
Cordura-förstärkt tyg på områden med högt slitage, avslappnad passform för rör-
lighet, vattenavvisande YKK-blixtlås.
Refl exmaterial och ventilationsöppningar fram och på lår för temperaturanpass-
ning.
Muddar av Lycra, löstagbar huva, justerbara hängslen, hellånga blixtlås på sidorna, 
stora fi ckor på låren samt innerfi ckor.
Snölås med hake att fästa i skorna samt ögla för D-ring. 
Färger, röd, grå, blå, orange
Storlek: XS - 3 XL.
PRIS: 7 490:-

Rukka
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Sinisalo

www.sinisalo.comwww.jofama.se

Halvarssons

SINISALO monosuit
Snow-X monosuit som är begåvat med 
ett värmande och ventilerande Pow-
der-X softshell mellanlager. 
Vattentåligt och kraftigt PU laminerat 
polyamide skaltyg, vattentåligt andas-
material.
Förstärkning på axlar, armbågar, in-
nerlår, ben och armar. Andas mesh 
innertyg, justerbara armmuffar och 
hängslen.
Extra isolering på knä samt bak, 
limmade sömmar. Microfiber för 
rengöring av glasögon, reflexer, 
bältesöglor, sidoventilation, avtagbar 
huva.
Fem fickor med blixtlås, en innerficka, 
snölås med fastlåsning i skon, D-ring 
för nödstopp.
Storlekar XS-2 XL. 
Färg: Blå, gul, Svart.
Pris: 3998:-

Powder-X jacka och byxor 
Vattentålig och kraftig PU-laminerad polyamid-
skal material med vattentålighet och andasegen-
skaper. 
Förstärkt på innerlår, bak samt framdel av lår, 
andas mesh innertyg, tejpade sömmar, avtag-
bara hängslen. 
Reflexer, isolerade knän samt bak, justerbara 
benslut samt blixtlås på sidor, fyra fickor varav 
två vattentåliga
Snölås med låsning i sko, D-ring för nödstopp.
Jacka Storlek 44-60. Färg: Blå, gul, svart. Pris 
2798:-
Byxa Storlek 44-60. 
Färg, Blå, gul, svart. 
Pris: 2298:-

SALAMANCA One Piece
Rymlig ”one piece” i coatad textil med 
tejpade sömmar. Trikå Fleece fodrad 
med löstagbara reglerbara hängslen 
och ventilationsöppningar i ärm.
Ventilerat övre ryggparti med isol-
erande material vid sits & knä, avtagbar 
huva och snölås i benslut & stormcuff 
med tumgrepp, samt reflexer.
Storlek: Unisex XS–2XL. 
Färg: Vit. 
Pris 4 295:-

GENEVA & GENEVA LADY
En lätt och smidig  jacka i coatad textil med tejpade sömmar. Innerjackan kan an-
vändas separat.
Vattentät med andas-funktion och avtagbar huva med integrerad ansiktsmask.
Här finns ventilationsöppningar, snölås i midja & stormcuff med tumgrepp
Sammankopplingsbar med byxa. Reflexer.
Storlek: Unisex S-2XL, Dam S–2XL. Färg: Grå, grön, röd. Pris 3 295:-

GLYNDON PANTS /JOLIET LADY
Lätt och smidig byxa i coatad textil med 
tejpade sömmar och kviltat foder.
Ventilationsöppningar, isolerande ma-
terial vid sits & knä samt förstärkning 
vid ankel.
Snölås i benslut och sammankopplings-
bar med jacka. Hängslen, öppningsbar i 
sidorna. Reflexer.
Storlek: Unisex S–3XL, Unisex DM-
D3XL= kortare ben, extra vidd i midja 
& stuss, Dam S–2XL, Dam DM-D2XL = 
kortare ben, extra vidd i midja & stuss
Dambyxan kan delas i sidan utan att 
hängslen behövs tas av. 
Färg: Svart. 
Pris 1 895:-
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Vougga eller Vuoggatjålme som 
är platsens riktiga namn. Alla 
skoteråkare har väl hört talas om 

platsen och just detta fick oss att åka 
dit en vecka i början på mars 2107. När 
jag nämnde Vuoggatjålme för mina icke 
skoteråkande vänner här i Stockholm, 
var det bara en inbiten fjällfiskare som 
kände till platsen. De andra hade inte ens 
hört talas om den. För oss skoteråkare 
är det ett välkänt namn även om inte alla 
varit där och kört skoter själva. Den har 
länge stått på min bucketlist över platser 
att åka skoter på. Nu blev det äntligen av. 
Äntligen.

Platsen 
Vuoggatjålme är en liten plats 10 mil 
nordväst om Arjeplog. Det första du 
kommer fram till är Camp Polcirkeln som 

mycket riktigt ligger på just Polcirkeln. 
De erbjuder husvagnscamping med sä-
songsplatser och har förstås alla facilite-
ter för detta. Här finns servicebutik med 
livsmedel samt bensin och dieselförsälj-
ning och en verkstad med BRP auktori-
sation. Tillgång till bensin är alltid grymt 
bra för oss skoteråkare. Det är ett gissel 
att behöva släpa egna bensindunkar med 
sig. Här slipper du det. Tack för detta. 

Boende
Tre kilometer in efter en avtagsväg ligger 
stugbyn Vuoggatjålme som hyr ut stugor 
i olika storlekar och har husvagnscam-
ping. Vintertid gäller endast säsongsplat-
ser till husvagnar. Här finns en restaurang 
som håller väldigt hög klass med trevlig 
miljö och riktigt god mat som givetvis ba-
seras mest på lokala råvaror. Den måste 

ni absolut testa om ni har vägarna förbi. 
Här ligger också en helikopterbas.

Skoterleder
Här finns leder som går i alla väderstreck. 
Nasaleden som börjar i Piteå och slutar 
på Nasafjäll går igenom byn. Nu är det 
inte lederna som lockar oss hit utan den 
smått mytomspunna friåkningen. Här 
finns något för alla inom bekvämt räck-
håll. Skogsåkning, myrar, sjöar, dalar, 
raviner och enorma fjäll. Gillar du riktigt 
höga och branta backar finns det gott om 
dem, bland annat uppe i massiven mot 
norska gränsen. 

Ingen fulåkning
Eftersom detta var ett helt nytt område 
för vår grupp började vi förstås med att 
ta reda på gällande förbudsområden. 

Det finns som vanligt ett antal som givet-
vis skall respekteras men det är knap-
past något problem då områdena med 
friåkning är jättestora och finns i alla 
väderstreck från Vuogga. Att respektera 
förbudsområden är bästa sättet för oss 
att få ha kvar vår friåkning i framtiden. 
Sök alltid information om varje plats du 
skall åka till så du inte kör på fel ställe.

Gubbarna
Vi var 9 gubbar från lite olika delar av 
landet. Några från Sälen, några små-
länningar och några stockholmare eller 
rättare sagt norrlänningar som råkar ha 
tänkt fel och bosatt sig i Stockholm. Vi 
hyrde en stuga för 8-10 personer och 
blev glatt överraskade när vi kom fram. 
Vi fick en otroligt bra stuga där alla fick 
plats och man hade tänkt hela vägen 
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och planerat för alla behov ett skoter-
gäng har. Stort torkrum där samtligas 
skoterutrustning fick plats och blev or-
dentligt torr över natten. Rejält fullutrus-
tat kök. Rymligt vardagsrum där alla fick 
plats runt matbordet. Två toaletter och 
bastu. Bilparkering framför huset och 
skoterparkering bakom. Helt klart ett ut-
märkt boende för ett gäng skoteråkare.

Söndag i Sildutdalen 
Vi hade i förväg blivit tipsade om Sild-
utdalen eller Seldutvagge som det står 
på fjällkartan. Dalen är ca 18 km lång 
och går mot nordväst från Vuogga och 
dit drog vi första skoterdagen. Precis 
i ingången till dalen hittade vi ett om-
råde med östsluttningar. Tyvärr så hade 
det inte snöat på ett tag och det hade 
blåst rejält så det var väldigt vindpinat 

på många ställen. Hit hade en hel del 
snö blåst ner och lagt sig bland fjäll-
björkarna så vi började genast skråa 
oss runt i området. Det var inte så 
djupt som vi önskade och det drev på 
lite väl bra men vi körde fast ändå och 
fick en bra första dag på skotrarna. 
Dagen avslutades med bastu, middag 
och noggranna studier av kartor för att 
gissa var vi kan hitta den bästa snön 
följande dag.

Skogsåkning
Frånvaron av kraftiga snöfall senaste 
veckorna hade som sagt gjort föret 
minst sagt tråkigt på alla områden 
ovanför trädgränsen men i skogen var 
det hyggligt med snö kvar. Vår kartfe-
tischist Fredrik hade kvällen före lagt 
pannan i djupa veck och millimeterstu-

derat kartan och tog täten mot ett om-
råde med mindre trädbeklädda kullar 
och dalar. 
Det låg knappt en mil österut från 
stugan och var helt orört. Solen lyste 
och alla satte av upp bland träden och 
hittade fina linjer i branterna. Vi blev 
kvar hela dagen och hade hur kul som 
helst.

Långtur för att 
rekognosera
Nästa dag var det återigen soligt men 
ganska kallt. Vi hade hittat en fjällsida 
på kartan som låg i rätt väderstreck 
och såg väldigt lockande ut. 
Den låg ganska långt bort men vi be-
stämde att åka dit. 
På vägen kunde vi utforska andra om-
råden också för att hitta bästa snön. 

Mat-termosarna var fyllda med varm 
lasagne så vi var beredda på en lång 
kall dag utomhus. Det var tur det skulle 
det visa sig. 

Haveri
Efter att vi åkt skoter hela dagen och 
hittat riktigt bra åkning så började det 
bli kväll. 
Vi hade ca fyra mil tillbaka till stugan 
och två mil till närmsta väg. Då knäckte 
Gurra sin drivaxel. 
Den var monterad bara några dagar 
tidigare men tyvärr saknades vitala de-
lar som skulle varit på plats så några 
slangklämmor fick bli ersättning istället 
för rätt reservdel. 
Det höll inte, vilket redan befarats 
från början. När det väl går sönder är 
det sällan på lämplig plats utan långt 

Vuoggatjålme är en liten plats belägen 10 mil nordväst om Arjeplog. Arjeplog ligger i sin tur cirka 75 
mil från Stockholm, 27 mil från Umeå och 315 mil från Madrid. 

Gurra åker av någon anledning 
skrå på lånad skoter.
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borta, i skymning, en riktigt kall dag i 
början på mars. 

Bogsering
Hoffa tog på sig att bogsera Gurra två 
mil till närmsta bilväg. Nu hade vi friåkt 
en hel del på vägen hit och samma spår 
på vägen tillbaka var inte att tänka på för 
en bogsering. På kartan skulle det fin-
nas en led som vi kunde använda och 
den hittades ganska snabbt. Hoffa drog 
iväg med Gurra bakom och allt gick väl-
digt smidigt och fint i flera hundra meter 
innan Gurras drivaxel lossnade helt och 
följde med mattan till vändhjulen i bog-
gin. Där fick den så klart inte plats så 
mattan låstes upp och trots att Hoffa 
fortsatte gasa stumt stannade förstås 
ekipaget.    

   
Överge ingen på fjället
Ingen kamrat skall lämnas på fjället men 
en skoter fick vi lämna denna kväll. Vi 
hade inget att bärga den på så den fick 
stå kvar och Gurra fick hoppa upp bakpå 
Hoffa istället. Nu var det riktigt kallt och 
det mörknade rejält så vi gasade på för 
att ta oss hemåt. Efter någon mil sjönk 
Hoffas skoter ihop. Kylan och belast-
ningen av två gubbar på en lössnöskoter 
blev för mycket för boggidämparen som 
trycktes ihop fullständigt och fastnade 
så. Skotern låg på marken utan någon 
fjädring i boggin alls. Gurra fick hoppa 
upp hos undertecknad på min 850. Sa-
deln på den är inte gjord för skjutsning. 
Jag fick sitta på tanken och Gurra fick 
mest stå bakom medan vi kämpade oss 
mot vägen.

Hämta bil och släp
När vi äntligen kom fram till vägen läm-
nades Hoffas lowrider tillsammans med 

Hoffa och Gurra där medan övriga åkte 
de sista 2 milen till stugan och hämtade 
en bil med släp för att rädda de strand-
satta kamraterna. Det är inte lätt att 
skynda på hem när det så kallt att alla 
goggles immar igen hela tiden och sik-
ten uteblir. Det blev en sen kväll men en 
fantastiskt skön bastu när alla till slut var 
välbehållna tillbaka i stugan.

Reparation i fält
Efter några dagar och många telefon-
samtal och beställningar fick Gurra till 
slut tag i en begagnad drivaxel som 
hämtades i Jäckvik. Ryggsäckarna 
packades fulla med verktyg, drivaxel, 
nödproviant och överlevnadskit. Vi åkte 
tillbaka till den övergivna skotern och 
var beredda på en kall strapats i snön 
men eftersom Gurra är sjukt van på att 
meka gick allt som en dans. Bort med 
variatorer och quickdrive, ta ur boggin, 
trycka in mattan, sätta i nya drivaxeln, 
tillbaka med boggin, dit med quickdriven 
och variatorerna och starta upp maski-
nen igen. Skönt att kunna köra skotern 
tillbaka till civilisationen för egen maskin. 
Gurra hade tidigare även lagat Hoffas 
skoter genom att demontera boggidäm-
paren och låta den tina upp inomhus. 

Snön och vädret avgör
Vuoggatjålme med omnejd är absolut ett 
riktigt bra skoterresmål. Tyvärr fick vi inte 
uppleva den grymma lössnön som ofta 
faller ner här. Snöförhållandena är alltid 
det som mest bestämmer om en skoter-
resa blir lyckad eller inte. Vår vecka blev 
lyckad, men inte så episk som vi hade 
drömt om. Vi måste åka tillbaka hit igen. 
Och då kommer allt att bli episkt.

 

Som sagt. Vi kunde skriva en hel bok då det gäller Gurras alla skoteräventyr. Framför allt då det snackas olika haverier på olika ställen i vår fjällvärld. 
Just den här resan så valde drivaxeln att gå av samt lägga sig i andra ändan på mattan. Drygt, jobbigt och extremt onödigt om ni skulle fråga oss andra. 

Kristian ville skråa högst. Det blev rulltårta.
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Vi kan rekommendera dig att alltid i alla lägen ta reda på var och var du inte får åka 
när du kommer till ett nytt outforskat ställe. Du kan vara helt säker på att både Gur-
ra och Kristian vet att man får åka just här. 

Daniel Orevi är inte bara en hängiven skoteråkare utan också en av de mer strukture-
rade människor vi känner. Han har ett exceldokument för alla möjliga scenarion vilket 
gör honom till en oumbärlig resekamrat. Ja just ja. Han kan köra skoter också. 

Anders ser, inte utan anledning, lite orolig 
ut när Kristian vill passera ovanför.

Solen skiner, blå himmel och lössnö, 
dock inte så djup.

Friåkarnas regel nr 1: 
Minst en skida i luften 
alltid och överallt! 
Anders lyder.

411-17/18

38-43.indd   41 2017-08-24   21:24



Det finns massor av 
enorma friåkningsområden 
i Vouggatjålme vilket gör en 
tripp hit riktigt intressant. 
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Avstånd till Vuoggatjålme:
Stockholm 106 mil
Göteborg 144 mil
Sundsvall 69 mil
Luleå 34 mil
 
Mer info:
vuoggatjalme.se
camppolcirkeln.com
polcirkelnsskoterklubb.se

Jodå. Du kommer alltså till ett område som är beläget på Polcirkeln. Exotiskt och 
någonting att skryta om när du kommer hem igen. 

Du hittar både schyst boende och riktigt bra utfodring i Vouggatjålme. Vi kan rekom-
mendera båda aktiviteterna. 

Även om du på pappret befinner dig i obygden så hittar du det du behöver i området 
som skoteråkare. 

Gänget från vänster till höger. 
Freddan, Dennis, Kristian, Håkan, Gurra, Hoffa och Anders.
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Går du i tankarna vad det gäller 
att köpa en nyare snöskoter? 
Vad lutar det åt? Fabriksnytt 

eller en nästan ny?
Att köpa en skoter är enkelt, bara 

man kan få fram pengarna, men att 
bestämma sig för vilken man ska köpa 
kan vara betydligt svårare. Utbudet är 
stort och årets modellprogram från alla 
tillverkare är (som alltid) lockande. Att 
köpa fabriksnytt är givetvis ett alternativ 
för de priviligierade, de flesta funderar i 
första hand på en beggad maskin som 
bättre ryms i den personliga budgeten. 
Men för den som har möjligheten är nytt 
alltid nytt och den enda nackdelen är att 
köpesumman blir ganska hög. Frågan 
är bara om det är värt merkostnaden för 
just dig även om du kan få fram peng-
arna? 
En intressant detalj är att varje år så 
blir skotrarna dyrare och dyrare vilket 
verkar vara en naturlag. Eller, stämmer 
det verkligen?  Detta skulle innebära att 
realpriserna ökar varje år när de nya mo-

dellerna presenteras och att en skoter 
numera är väsentligt dyrare än för något 
år sedan. Nu vill jag faktiskt påstå att 
det inte är korrekt att priserna hela tiden 
ökar på skotrar, vilket både kan förvåna 
samt reta upp de som anser att så är 
fallet. 

Vi har väl alla mött dessa personer 
som gör gällande att ”nu är skotrarna 
så dyra att ingen kommer att ha råd, det 
kommer att döda hobbyn”? Själv har jag 
i mer än 25 år hört många bittra sko-
teråkare föra fram denna dystra retorik. 
För oss som följt prisutvecklingen under 
indexreglerade former framträder en 
helt annan bild. Skoterpriserna är tvärt 
om relativt stabila sett till inflationen och 
inte alls på något sätt skenade. Den som 
inte tror mig kan kolla vad exempelvis en 
Polaris Escape 800 2003 kostade som 
ny i jämförelse med priset på en Pro 
RMK 800 2018 omräknat till dagens 
pengavärde. Enligt prisomräknaren på 
Statistiska Centralbyråns hemsida ger 
just detta exempel en mycket likartad 

summa och det handlar om två skotrar 
som på många sätt är varandras motsva-
righet med 15 år teknisk utveckling som 
största skillnad. 

175,000:-
Jämför man med en skotermodell som 
exempelvis har elstart standard så kan 
årets skoter bli lite dyrare realprismäs-
sigt, exakt som en Escape med elstart 
var 2003 då det var extrautrustning! Vill 
man i stället jämföra med en 2018 års 
mycket specialutrustad toppmodell så 
har den ett högre listpris (indexreglerat) 
än de som fanns att köpa förr om åren 
men det beror enligt mig på att inte alla 
tillverkare hade ”uppfunnit” fabriksbygg-
da extremskotrar med rejält prispåslag 
på den tiden (nej RMK 800 Vertical Es-
cape-03 räknar jag inte dit). 

Den som fortfarande tror att jag har fel 
och att skotrar var billigare förr kan räk-
na lite på vad en Apex Mtn 2006 skulle 
kosta i dag sett till valutans utveckling. 
Omräknat får man i dag ge 175 000 kro-

nor enligt det listpris som gällde hösten 
-05, ganska högt pris eller hur?  Men 
som sagt är en mer sansad volymmo-
dell, hur märkligt det än låter, ungefär 
lika dyr som den alltid varit sedan den 
”moderna sportskotern” med ett grund-
koncept liknade dagens började säljas 
för 25-30 år sedan. Och detta enbart 
när man ser till konsumentprisindex som 
inte riktigt berättar allt i denna fråga. Ska 
vi dessutom ta med i beräkningen att 
många skoterkunder de senaste åren 
ökat sin köpkraft sett till disponibel real-
lön, så blir den sammantagna bilden att, 
hade en person råd att köpa en ny sko-
ter för 15 år sedan så har motsvarande 
person definitivt det i dag. 

Många som klagar på ökade skoter-
priser glömmer också lätt bort att för ett 
antal årtionden sedan så köpte de flesta 
lågprestandaskotrar och att ”värstingar” 
stod för en ytterst liten marknadsandel. 
Nu är majoriteten av skotrarna av typen 
högprestanda och medelskotern kan 
därför inte bli lika billig som den var ex-

Köpa snöskoter
Det där med att köpa snöskoter är 
ett ämne man bör stöta och blöta 
ett antal gånger innan man gör slag 
i saken. Eller?

Av: Affe Sundström
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empelvis på 70-80 talen. Men allt detta 
ska inte tolkas som att jag anser att en 
skoter i högsta prestandaklass är bil-
lig, tvärtom då det är en rent gigantisk 
summa för ett fordon som inte har i när-
heten lika komplicerad utvecklings- samt 
tillverkningsprocedur som exempelvis 
en bil. Varför är skotern så dyr då kan 
man undra? Ett av svaren är utan tvekan 
volymen då det gäller tillverkade enheter. 
Du vet väl att Toyota tillverkar fler bilar på 
en arbetsvecka än hela skoterindustrin 
säljer på ett år och att man hinner med 
Sveriges totala skoterförsäljning före tio-
fikat?

Detta gör att utveckling/tillverknings-
kostnaden per enhet blir skrämmande 
hög och att vilken biltillverkare som helst 
skulle hånskratta åt de löjliga summor 
som på sista raden blir över efter att en 
maskin är såld till slutkunden. Sedan ska 
vi inte glömma att en prestandaskoter 
har en del riktigt avancerade kompone-
ter och vill man vara lite elak kan man 
som ett exempel jämföra stötdämparna 

och framvagnens uppbyggnad med en 
”normaldyr” bil. Bilen framstår då kon-
struktions/materialmässigt mer som ett 
jordbruksredskap när vi ser på de riktigt 
avancerade och ultralätta (men fragila) 
lösningar som finns hos våra snöskotrar. 
Men alla jämförelser med bilar saknar 
faktiskt relevans, det är två helt olika pro-
dukter med få gemensamma nämnare. 

Sammanfattningsvis så är nya snö-
skotrar dyra om man gör en helt ointres-
sant jämförelse med andra fordon som 
inte på något sätt påminner om en sko-
ter. Många anser att ”en bil ger mer för 
pengarna” det är ett resonemang som 
knappast behöver bemötas då det natur-
ligvis är ett uttalande utan värde. En snö-
skoter är ett extremt lätt terrängfordon 
för översnöbruk och prestandavarianten 
är nästan enbart ett rekreationsfordon 
och har nästan inga beröringspunkter 
med en bil. Därför ska den inte jämföras 
med en extrem-massproducerad och 
urtist transportlåda på fyra hjul, varför 
skulle man göra det? 

Bra andrahandsvärde
Så för den som har möjlighet att köpa en 
ny släde av 2018 års modell och anser 
att det är ”värt pengarna” ser jag inte det 
som något konstigt alls att man gör så. 
Vill man sedan äga maskinen i endast en 
till två säsonger kan man ofta räkna med 
att få tillbaka mer (ibland väsentligt mer) 
än halva inköpspriset vid inbyte vilket 
ger en helt okej totalkostnad. Summan 
per år är hög men inte extrem sett till 
någon annan dyr hobby typ att äga en 
stark motorbåt eller att åka på flera långa 
utlandssemestrar varje år. Så mitt tips till 
den som har hög disponibel inkomst är 
att skippa den årliga Thailandresan, byt 
inte bil för ofta och bygg ingen pool på 
villatomten! Då har du lätt råd att åka ny 
skoter! Som sista bilreferens innan vi 
lämnar denna löjliga tanke att jämföra 
dessa fordon med skotrar vill jag titta lite 
på lyxbilen och dess värdeförsämring. 
Det finns personer som köper nya lyx-
SUV:ar (ett mycket märkligt fordon) av 
fränaste modell, ganska många gör fak-
tiskt det. En sådan faller mer i värde än 
vad två (tre?) helt nya värsting-skotrar 
kostar i inköp redan första året vilket är 
en imponerande kapitalförstörning näs-
tan vad man än relaterar till. 

Att någon vill köpa ett så dyrt och 
snabbt degraderande fordon har alltid 
vara totalt obegripligt för mig. Ett sko-
terköp framstår då som rena pensions-
parandet. Så trots det relativt höga 
inköpspriset (för ett hobbyföremål) är 
skotermarknaden stabil sett till årlig 
försäljning och de som byter in sina 1-3 

Blocket.se är fortfarande bästa sättet att hitta en beggad maskin. i slutet av augusti 
fanns det 3600 maskiner att tillgå, och under säsong betydligt fler. 

Vi kommer till nästa nummer kika närmare på maskiner som är 5-10 år gamla. Vi gör 
då en djupdykning i vad du ska titta på när det gäller ett begagnatköp. Är maskinen 
fusklagad och ihopsvetsad eller en oskruvad pärla. 
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år gamla maskiner mot nya som lämnar 
efter sig en fantastisk sak, en kanonfin 
och modern skoter som är mycket bil-
ligare än en ny! Detta är och förblir det 
enda alternativet för många av oss som 
drömmer om så ny maskin som möjligt 
då flångnytt som sagt är för de som har 
det lite bättre ställt än medelåkaren. Men 
det finns ingen anledning att vara avund-
sjuk på dessa personer, tvärtom bör vi 
andra vara rent tacksamma.

Det smarta alternativet
Många köper alltså nytt varje eller vart-
annat år och tack vare dessa finns ett 
enormt utbud av snöskotrar som bara 
har några mil på nacken samtidigt som 
maskinerna ofta är i bra skick. Rent tek-
niskt är de nästan om inte lika häftiga/
moderna som årets skotrar. Lite tillspet-
sat är andrahandsköparen ute efter 
något som någon annan redan betalat 
av den största värdeförsämringen på 
och som har mängder med roliga och 
problemfria mil kvar i sig. Men tyvärr är 
inte alla i så bra form som de borde vara 
även om de inte gått alls så långt. Fak-
tum är att milantalet inte säger allt om 

maskinens skick som så många verkar 
tro då vi som sagt pratar om terrängfor-
don. 

En hybrid eller lössnömaskin som gått 
200 mil kan ha gjort det i lugn takt på 
en led kombinerat med vissa utflykter 
ut i lössnön och där utan någon kontakt 
med andra saker än just snö. En annan 
maskin som gått 50 mil kan ha levt sitt 
liv med full gas över stock och sten och 
vara inne på sitt tredje kedjehus och 
andra drivmatta samtidigt som tunneln/
chassit är deformerat till bristnings-
gränsen. Det är faktiskt inte det lättaste 
att avgöra vilken skoter som man ska 
satsa på och för att ytterligare försvåra 
besluten görs affärerna ofta under för-
säsongen när provkörning inte är möjlig. 
För den som har begränsande kunska-
per då det gäller att bedöma en skoters 
skick finns risk för att göra ett riktigt då-
ligt köp. Som alltid finns det ett enkelt 
men väl fungerande sätt att köpa begag-
nad skoter på, man kan köpa den av en 
seriös skoterhandlare. Tryggheten är 
betydligt högre men nackdelen jämfört 
med privatköp är att man sällan kan få 
ett riktigt bra pris och att utbudet på den 

maskintyp man är ute efter kanske inte 
är stort nog hos handlaren. Vill man inte 
betala extra för tryggheten så blir det 
att titta runt på internet efter en maskin 
som uppfyller alla ens önskemål och då 
är frågan. Törs man köpa en nästan ny 
och därmed relativt dyr skoter privat? 
Detta är faktiskt ganska enkelt att svara 
på, visst törs man det! Men det kan vara 
en god idé att kolla upp ett par punkter 
innan köp. Checklista, vad bör man kol-
la extra på. Som redan nämnt anser jag 
att miltalet nästan är ovidkommande om 
skotern är privatkörd och bara ett eller 
ett par år gammal. Det finns skotrar som 
brukas yrkesmässigt och de kan på kort 
tid gå så långt att många slitagedelar når 
sin servicegräns men en privat/fritidså-
kare behöver många år på sig innan väg-
mätaren börjar komma upp i respektabla 
siffror. Så jag anser att man nästan ska 
strunta i milen och i första hand inrikta 
sig på hur maskinen använts och hur väl 
ägaren skött sin skoter. I första hand bör 
man kolla upp om skoter är reparerad 
efter en krasch eller många tuffa land-
ningar. I dag körs maskiner på helt andra 
sätt än förr och de är dessutom lättare 

än någonsin förr vilket gör att de är mer 
känsliga för våldsamt brukande.

Ockulär besiktning
En rak och fin tunnel utan spår av lösa 
nitar och bultar är alltid roligt samt att 
framvagn och buk inte ser ut som att 
den enbart körts på grusväg. Trimmade 
skotrar och de med tuffa variatorkit kan 
vara roliga men om jag inte vet exakt vad 
som är utfört och att detta skett hos ett 
känt företag eller en privatperson som är 
erkänt kompetent skulle jag dra öronen 
åt mig. Helt original är för mig alltid prio 
ett vid ett köp. Kolla att mattan har kvar 
alla kammar samt att boggiskenorna är 
raka. Sen bör man läsa på en del om de 
svagheter som just den modell man tittar 
på har. Gör en enkel googling. Gärna 
på engelska. Finns det några uppdate-
ringar som bör göras för ökad driftsäker-
het och är de i så fall utförda? Återigen, 
googla. Men att på plats avgöra hur den 
första ägaren brukat sin skoter slår all-
ting. Kolla om den på något sätt repare-
rats och i så  fall hur. En snöskoter kan 
ha fusklagats även om en välrenomme-
rad firma har gjort det. 

Lägg lite energi på att kolla upp vem som brukat den maskin du eventuellt tänkt köpa. Lek 
detektiv. Varför inte kolla upp regnumret och se vad ägaren heter samt leta upp denne på 
exempelvis Facebook. Hittar du en massa bilder på när någon gör backflips med den maskin 
du tänkt köpa så kanske du ska titta vidare efter en annan snöskoter istället. 
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men väl fungerande sätt att köpa begag-
nad skoter på, man kan köpa den av en 
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Lägg lite energi på att kolla upp vem som brukat den maskin du eventuellt tänkt köpa. Lek 
detektiv. Varför inte kolla upp regnumret och se vad ägaren heter samt leta upp denne på 
exempelvis Facebook. Hittar du en massa bilder på när någon gör backflips med den maskin 
du tänkt köpa så kanske du ska titta vidare efter en annan snöskoter istället. 

48

46-49.indd   48 2017-08-25   11:18

Sociala medier
Esset i rockärmen är alltid att kolla de 
så kallade ”sociala medierna”. De fl esta 
inklusive den som säljer sin snöskoter 
lägger upp bilder på sina sociala me-
dier och berättar som sina äventyr. Hit-
tar man ägaren och man där ser att han 
verkar vara en kunnig och vettig person 
så är köpet på en gång lite tryggare. Ser 
man däremot saluobjektet upp och ner 
på alla bilder och det framkommer att 
man har att göra med en bakåtvoltsex-
pert så kan man ju tänka en gång extra 
innan man gör affär. Majoriteten av alla 
som ska göra sig av med sin maskin för-
söker inte lura sina tilltänkta köpare. De 
säljer för att de har köpt en ny och inte 
för att den gamla skotern är slut.

Nästa nummer
Till nästa nummer ska vi ta en titt på 
begagnade skoter som är 5-10 år och 
se vad man kan tänka på när man ska 
köpa en sådan. Vi går djupare in i tekni-
ken och då får du reda på precis allt du 
behöver veta inför köpet. Snart kommer 
snön och många av oss ska innan dess 
ha köpt sin drömmaskin! Enligt oss så ska du inte stirra dig blind på milantalet, snarare 

kanske ignorera detta och istället kolla det faktiska skicket. 
Sen kan man ju dra allting till sin spets. Naturligtvis så ska 

man rata en nyare maskin som gått exempelvis 1500 mil, även 
om priset är rätt. 

Försäljning

Butik
Verkstad

08-792 64 60  |  info@infofl ex.se |  www.infoflex.se

Af färssystem för fordonsbranschen 
 

Skoterhandlare, se hit!
Effektivisera verkstad och försäljning i butik 
med INFOFLEX FORDON.  
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Några veckor efter att CoN körts 
kom svaret. 11 000 besökare 
var på plats under de två täv-

lingsdagarna, vilket är rekord. Av dem 
var 1 010 skolungdomar från Falu Kom-
mun som blev bjudna på fri entré under 
fredagen. Utöver besökarna fanns ock-
så 300 volontärer från lokala föreningar 
för att hjälpa till att genomföra evene-
manget. 52 åkare från sex olika nationer 
med medföljande team och 21 företag 
som ställde ut på plats. Evenemanget 
livesändes också båda dagarna i Mitt-
medias 20 nyhetskanaler som följdes 
av 34 000 tittare från 18 olika länder. 
Intäkterna för barnbiljetterna som i år 
var 1 020 betalande barn under 12 år, 
går varje år oavkortat till Stiftelsen Min 
Stora Dag. Det resulterade i att Clash of 
Nations i år skänkte totalt 20 400 kronor 
till välgörenhet. Stiftelsen Min Stora Dag 

bjöd också in två familjer som fick be-
söka evenemanget tillsammans. Efter att 
man har arrangerat CoN i Falun under 
flera år, så tycker jag man hittat rätt vad 
gäller eventet och kringarrangemangen. 
Det finns nått att titta på och göra för 
hela familjen, skotercross, freestyle, 
knatterace, restaurangtält, aktivitetsom-
råde för barnen, autografsignering, ut-
ställare och after snowcross. För åkarna 
är Clash of Nations nått man ser fram 
emot när slutet av säsongen närmar sig, 
blir man inbjuden så vet man att banan 
och arrangemanget håller världsklass. 
Många tycker det är säsongens häf-
tigaste tävling och jag håller självklart 
med.

Utslagsgivande bana
Som förra året så tävlades det i sko-
tercross, men publiken bjöds också på 

en freestyleuppvisning båda dagarna 
med cross och skoter. Efter förra årets 
lyckade flytt av skotercrossbanan in på 
bromsplanen vid hoppbackarna fort-
satte man att utveckla evenemanget. 
Det är perfekt när publiken är samlad 
på samma läktare och ser övergripande 
hela tävlingsarenan utan att behöva för-
flytta sig. Banan bytte körriktning till i år 
och man körde motsols istället för med-
sols. Det efter att man haft problem förra 
året med att åkarna fick solen i ögonen 
i stora plattåhoppet. Man lade också 
två extradagar på att göra banan 20-30 
meter längre, upp mot backhoppnings-
landningarna. Med whoopisar uppför, 
en sväng och ett stepdownhopp ner 
mot stora läktaren. Tack vare att en av 
backhoppningsbackarna inte användes i 
vintras, så kunde man spruta så mycket 
snö man behövde. Närmare 30 000 

kubik snö behövdes för att bygga den 
häftiga och utslagsgivande banan som 
bjöd på skoj skoterracing. På lördagen 
fick man också se ett uppvisningsrace 
med ett gäng Snowbikes, ett kul inslag 
mellan kvalheaten. I USA börjar flera 
tävlingar och serier för Snowbikes dyka 
upp, med fler förare och maskiner kan 
det nog vara dags för tävlingar i Sverige 
också framöver.

Starkt startfält
Flera av skotercrossförarna som tävlar 
mot världseliten borta i USA, vände hem 
efter avslutad säsong för att köra Clash 
of Nations. För många var det också ett 
genrep för att köra VM i Älvsbyn som 
kördes helgen efter CoN. USA-proffsen 
Adam Renheim, Petter Nårsa, Aki Pihla-
ja och Elias Ishoel reste snabbt hemåt 
efter avslutad säsong för att köra tävling-
en. De flesta av förarna var jetlaggade 
efter hemkomsten från USA, då vissa 
bara hade varit hemma något dygn. 
Rudy Liaudat kom från Schweiz för att 
mäta sina krafter i Open klassen. Total-
vinnaren i amerikanska Pro AM Woman 
klassen, Elina Öhman kom som enda 
kvinna att tävla i Stock klassen. Även de 
amerikanska förarna Travis Muller och 
AJ Stoffle kom för att köra Pro Stock. 
Självklart fanns också de skandinaviska 

Då var det dags för vinterns stora skoterhöjdpunkt Clash of Nations, 
som arrangerades för sjätte gången i år mellan den 24-25 mars. Återigen 
fylldes Lugnet i Falun av publik, åkare, volontärer och företagare 
i ett härligt och skönt vårväder. Humöret var på topp och läktarna 
fylldes snabbt upp av en förväntansfull publik. Efter att besökt alla 
Clash of Nations events genom åren och såg stora läktaren på lördag 
eftermiddag, så kändes det som publikrekord. Tidigare har man legat på 
runt 10 000 besökare, men nu kändes det som ännu fler.

Av: Mattias Klockar
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åkarna som tävlat på hemmaplan på 
startlinjen.

 
Bodin tillbaka
Under både fredagen och lördagen 
bjöds besökarna på freestyleshow med 
cross och skoter. Daniel Bodin gjorde 
sitt första framträdande i Sverige efter 
att ha kommit hem från vinterns X Ga-
mes där han tog guld Best Trick. Bara 
några dagar innan X Games blev han 
också först i världen med att sätta dub-
bel backflip hemma i Malung. Så Bodin 
var extra laddad att köra freestyleupp-
visning framför hemmapubliken. Förra 
året skadade sig Bodin på träning inför 
X Games och fick hela säsongen för-
störd. Läkningen av benet tog tid och 
han fick då stå bredvid på Lugnet och 
kolla freestyle. Men nu var han tillbaka 
i Falun och bjöd på stora feta trick. 
Rutinerade FSX-åkaren Justin Hoyer 
från USA var också tillbaka på Lugnet, 
likaså Rasmus Johansson. På freestyle-
cross fanns Fredrik Berggren, Marcus 
Dubois och Arran Powley från England 
på plats.

 
Head to Head
Tävlingarna började fredag eftermiddag 
med skoterkval och Head to Head täv-
ling för Pro Open. Åkarna möttes i duel-
ler under ett varv, först i mål gick vidare 
till nästa omgång och förloraren blev 
utslagen. Elias Ishoel, Sebastian Asp, 
Marcus Dorsch, Nisse Källström, John 
Stenberg, Filip Öhman, Oskar Norum, 
Viktor Hertén, Adam Renheim, Marcus 
Johansson, Johan Lidman, Alexander 
Berglund, Aki Pihlaja, Marcus Oge-
mar-Hellgren, Petter Nårsa och Adam 
Öhman fick chansen att köra efter att 
tidskvalet körts. Tre stycken åkare tog 
sig till final i Head to Head där man 
körde tre varv, Adam Renheim tog hem 
segern före Petter Nårsa och Elias Is-
hoel på en tredjeplats. Nårsa fick starta 
bakom Ishoel och Renheim och hade 
ett svårare läge att komma ifatt. 
Det blev en jämn start mellan Renheim 
och Ishoel som låg sida vid sida in i 
första kurvan, där blev det kontakt och 
Ishoel gick omkull. Ishoel försökte kom-
ma igen, men kraschade återigen på 
whoopisarna framför publiken på första 
varvet och var definitivt borta. Renheim 
höll sen ohotad ledningen in i mål då 
Nårsa låg runt tre sekunder bakom hela 
finalen
Renheim var nöjd efter vinsten då sko-
tern och starterna fungerade klockrent, 
hans körning såg riktigt fokuserad ut 
hela fredagen. Renheim var fortsatt lad-
dad inför lördagens tävling i Pro Open 

Lugnet i Falun fylldes återigen av publik, åkare, volontärer och företagare i ett härligt och skönt vårväder.

Det stod tidigt klart att norrmannen Martin Moland var ruskigt snabb på banan och han visade sig helt ostoppbar i Pro Stock. Mo-
land vann i suverän stil och därmed plockade han hem sin tredje vinst i Clash of Nations. Martin har nu vunnit 2013, 2016 och 2017.

Adam Renheim körde prickfritt hela helgen och tog välförtjänt en dubbelvinst i Clash of Nations, hans första Pro Open vinst i Falun.

Amerikanska föraren Travis Muller kom över för att köra Pro Stock, det räckte till en sjundeplats i finalen.
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som han ännu inte vunnit, som bäst har 
han varit tvåa.

 
Svenskt i topp
Finalerna i Pro Open och Pro Stock 
avgjordes under lördagseftermiddagen 
på Lugnet i Falun. Efter att kvalen körts 
klart på lördagen stod det klart att Elias 
Ishoel, Alexander Berglund, Marcus 
Ogemar-Hellgren, John Stenberg och 
Adam Renheim låg i toppen i Pro Open. 
Renheim hade oturen i sista kvalheatet 
att drivremmen gick av, trots det så gick 
han direkt till final som femma. Samma 
tur hade inte de namnkunniga förarna 
Viktor Hertén, Oskar Norum, Petter Nå-
rsa, Nisse Källström och Marcus Dorsch 

som efter kvalet låg i botten av listan. 
De hade otur med skador, krascher 
och att inte åkningen stämde. Dorsch 
var med om en krasch och ramlade av 
skotern, slet sönder det inre ledbandet 
i höger knä och blev borta resten av 
säsongen. Den nyblivne skotercross-
guldmedaljören i X Games, Petter Nå-
rsa, fick det inte att stämma i kvalet och 
tog sig inte vidare till final. Norum och 
Källström hade inte heller sina bästa da-
gar på banan. Viktor Hertén vann dock 
sista-chansen-heatet och tog sig vidare 
till final där hans slutade sexa. I finalen 
över 16 varv, kom Elias Ishoel ut snab-
bast med Adam Renheim bakom sig. 
Efter att halva finalen hade körts hade 

Ishoel en trygg ledning och såg ut att 
ha kopplat greppet, bakom låg Renheim 
och jagade och började hitta en bra 
linje och knappade in. Då hände precis 
samma sak som under fredagens Head 
to Head final, norrmannen föll av skotern 
på den besvärliga whoopisrakan framför 
läktaren och Renheim gick om. Ishoel 
böjde styret i kraschen och fick bryta 
finalen. Renheim höll sen undan relativt 
enkelt till vinst och fullbordade därmed 
sin dubbel i Clash of Nations. Renheim 
körde prickfritt hela helgen och var helt 
klart värd segern. Bakom var det kamp 
om andraplatsen mellan Aki Pihlaja och 
John Stenberg som fick en dålig start 
men lyckades klättra i fältet. Pihlaja tog 

andraplatsen och tredjeplatsen gick till 
John Stenberg, som efteråt tyckte att 
tredjeplatsen var ett bra resultat i en så 
tuff tävling som Clash of Nations.

 
Norsk vinst
I Pro Stock klassen var Martin Moland, 
Magnus Reiten, Emil Sundvinsson, Bal-
der Nääs och Emil Harr favoriterna efter 
att ha kvalat starkt. Ett trevligt inslag var 
att Elina Öhman ställde upp och körde 
i Pro Stock klassen, det räckte inte till 
final den här gången. Kul att se hur 
duktig Elina är och hur hon utvecklats 
borta i USA. I den underhållande finalen 
över 16 varv fanns inget att göra åt de 
två norskarna Martin Moland och Mag-

Knattarna hade det riktigt skoj när de körde uppvisningsrace 
på lördagen framför stora läktaren.

John Lidman laddar på utför steppdownhoppet, det räckte till en fjärdeplats i Pro Open 
finalen.

Årets Clash of Nations bana var riktigt utslagsgivande, 
vissa förare behärskade den bättre än andra.

Marcus Dorsch egen fanclub släpper lös på stora läktaren.

52 1-17/18

50-56 CON.indd   52 2017-08-24   21:34



som han ännu inte vunnit, som bäst har 
han varit tvåa.

 
Svenskt i topp
Finalerna i Pro Open och Pro Stock 
avgjordes under lördagseftermiddagen 
på Lugnet i Falun. Efter att kvalen körts 
klart på lördagen stod det klart att Elias 
Ishoel, Alexander Berglund, Marcus 
Ogemar-Hellgren, John Stenberg och 
Adam Renheim låg i toppen i Pro Open. 
Renheim hade oturen i sista kvalheatet 
att drivremmen gick av, trots det så gick 
han direkt till final som femma. Samma 
tur hade inte de namnkunniga förarna 
Viktor Hertén, Oskar Norum, Petter Nå-
rsa, Nisse Källström och Marcus Dorsch 

som efter kvalet låg i botten av listan. 
De hade otur med skador, krascher 
och att inte åkningen stämde. Dorsch 
var med om en krasch och ramlade av 
skotern, slet sönder det inre ledbandet 
i höger knä och blev borta resten av 
säsongen. Den nyblivne skotercross-
guldmedaljören i X Games, Petter Nå-
rsa, fick det inte att stämma i kvalet och 
tog sig inte vidare till final. Norum och 
Källström hade inte heller sina bästa da-
gar på banan. Viktor Hertén vann dock 
sista-chansen-heatet och tog sig vidare 
till final där hans slutade sexa. I finalen 
över 16 varv, kom Elias Ishoel ut snab-
bast med Adam Renheim bakom sig. 
Efter att halva finalen hade körts hade 

Ishoel en trygg ledning och såg ut att 
ha kopplat greppet, bakom låg Renheim 
och jagade och började hitta en bra 
linje och knappade in. Då hände precis 
samma sak som under fredagens Head 
to Head final, norrmannen föll av skotern 
på den besvärliga whoopisrakan framför 
läktaren och Renheim gick om. Ishoel 
böjde styret i kraschen och fick bryta 
finalen. Renheim höll sen undan relativt 
enkelt till vinst och fullbordade därmed 
sin dubbel i Clash of Nations. Renheim 
körde prickfritt hela helgen och var helt 
klart värd segern. Bakom var det kamp 
om andraplatsen mellan Aki Pihlaja och 
John Stenberg som fick en dålig start 
men lyckades klättra i fältet. Pihlaja tog 

andraplatsen och tredjeplatsen gick till 
John Stenberg, som efteråt tyckte att 
tredjeplatsen var ett bra resultat i en så 
tuff tävling som Clash of Nations.

 
Norsk vinst
I Pro Stock klassen var Martin Moland, 
Magnus Reiten, Emil Sundvinsson, Bal-
der Nääs och Emil Harr favoriterna efter 
att ha kvalat starkt. Ett trevligt inslag var 
att Elina Öhman ställde upp och körde 
i Pro Stock klassen, det räckte inte till 
final den här gången. Kul att se hur 
duktig Elina är och hur hon utvecklats 
borta i USA. I den underhållande finalen 
över 16 varv fanns inget att göra åt de 
två norskarna Martin Moland och Mag-

Knattarna hade det riktigt skoj när de körde uppvisningsrace 
på lördagen framför stora läktaren.

John Lidman laddar på utför steppdownhoppet, det räckte till en fjärdeplats i Pro Open 
finalen.

Årets Clash of Nations bana var riktigt utslagsgivande, 
vissa förare behärskade den bättre än andra.

Marcus Dorsch egen fanclub släpper lös på stora läktaren.

52 1-17/18

50-56 CON.indd   52 2017-08-24   21:34

nus Reiten. Det var tidigt klart att Mar-
tin Moland var ruskigt snabb på banan 
och han visade sig helt ostoppbar. Den 
besvärliga whoopissektion framför läkta-
ren tog han sig igenom galant varv efter 
varv. Moland vann i suverän stil och där-
med plockade han hem sin tredje vinst 
i Clash of Nations. Martin har nu vunnit 
2013, 2016 och 2017. Magnus Reiten 
körde in på en andraplats och Emil Harr 
tog tredjeplatsen efter imponerande kör-
ning, han åkte på en tjuvstart och star-
tade finalen med avstängd motor som 
straff. Trots det så körde han upp sig i 
fältet till en imponerande tredjeplats och 
var nöjd med tanke på tjuvstarten.

“Vi från arrangörsstaben är mycket 
nöjda med årets evenemang, extra stolta 
är vi över de som ideellt engagerar sig 
för att tillsammans göra Europas största 
extremsportevenemang i Falun. Nu ska 
vi summera allting, vila upp oss och se-
dan göra nya planer för framtiden” Malin 
Murmester, Projektledare.

52 åkare från sex olika nationer med medföljande team fanns på plats på Lugnet.

Efter två underhållande uppvisningar var Daniel Bodin och Justin 
Hoyer nöjda med helgen.

Vi fick också se ett uppvisningsrace med ett gäng 
snowbikes mellan kvalheaten på lördagen.

Med flera tusen besökare under två dagar så var det många som passade på att 
provsitta och kolla in vinterns skotermodeller från alla tillverkare.

 Fakta 2017
* 28 800 kubik snö
* 52 åkare från 6 olika nationer
* 50 ackrediterade media personer
* 30 ideella volontärer i Clashfamiljen
* 300 volontärer från lokala föreningar
* 21 utställande företag

531-17/18

50-56 CON.indd   53 2017-08-24   21:34



Norrmannen Magnus Reiten körde in 
på en andraplats i Pro Stock efter vin-
naren Martin Moland, Emil Harr tog 
tredjeplatsen.

Banan var utslagsgivande och riktigt häftig. Man lade två extradagar på att göra banan 20-30 meter längre efter stora platåhoppet, 
upp mot backhoppningslandningarna. Med whoopisar uppför, en sväng och ett stepdownhopp ner mot stora läktaren.

I Pro Open finalen kom Elias Ishoel ut snabbast med Adam 
Renheim bakom sig. Efter att halva finalen hade körts hade 
Ishoel en trygg ledning och såg ut att ha kopplat greppet, 
Renheim jagade och började hitta en bra linje och knappade 
in. Då föll norrmannen av skotern på den besvärliga whoopis-
rakan framför stora läktaren och Renheim gick om och höll 
undan relativt enkelt till vinst.

Amerikanen Justin Hoyer med en kiss of 
death, ett trick han är rätt ensam om att 
göra på skotern.
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Rasmus Johansson sträcker ut.

När årets Clash of Nations hade summerats hade 11 000 besökare tagit sig till Lugnet under evenemangets två dagar.

Daniel Bodin visar hur en indy backflip ska se ut.
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 Prispallen i Open 
och Stock.

Elina Öhman ställde upp 
och körde i Pro Stock, det 
räckte inte till fi nal den här 

gången.

Resultat

Head to Head
1. Adam Renheim
2. Petter Nårsa
3. Elias Ishoel
 

Pro Open
1. Adam Renheim
2. Aki Pihlaja
3. John Stenberg
4. Johan Lidman
5. Marcus Ogemar-Hellgren
6. Viktor Hertén
7. Adam Öhman
8. Lukas Johansson
9. Marius Ulriksen
10. Elias Ishoel
11. Alexander Berglund
12. Marcus Johansson
 

Pro Stock
1. Martin Moland
2. Magnus Reiten
3. Emil Harr
4. Pär Vikman
5. Jens Nordström
6. Emil Sundvinsson
7. Travis Muller
8. Balder Nääs
9. Emil Hansson
10. Oskar Englund
11. AJ Stoffl e
12. Andreas Mårten
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Kläder & Tillbehör

Reservdelar & Service

Alltid stort lager av nya och begagnade skotrar

www.leonarden.se

Besök vår nya yamaha hall 

Öppet alla dagar!   tel 0280-26065

2016 mission x jacket

Ready
to ride

DURABLE POLYESTER SHELL WITH ACMT™, 

HYDRX PRO™ DUAL MOISTURE SHIELD 

AND REMOVABLE INSULATED LINER FOR A 

VERSATILE JACKET READY TO TACKLE THE 

ELEMENTS. 
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Det där med överladdning är ex-
tremt trevligt på alla sätt. I alla 
fall när allt är byggt, inställt och 

fungerande. Just överladdning är ett 
praktiskt sätt att stressa upp en vanlig 
förbränningsmotor och har praktiserats 
i snart 100 år. Vi har sett olika lösningar 
vad det gäller att tvinga in extra mycket 
luft i motorn sedan det börjades tävla 
med bilar, krigas med flygplan och så 
vidare. På snöskotersidan så har detta 
praktiserats en längre tid. Jag glöm-
mer aldrig första gången jag hörde en 
turbomatad tvåtakts 4-cylindrig V-max 4. 
Just ljudet var magiskt och prestandan 
likaså. När fyrtaktaren äntrade skoter-
scenen så dröjde det inte länge för-
rän det fanns färdiga turbosatser som 
dubblerade de hästkrafter som redan 
huserade under huven. Visst fanns det 

något fåtal kompressorsatser att tillgå, 
men detta koncept slog aldrig riktigt då 
nackdelarna överröstar fördelarna med 
denna luftpump. Det fanns alltså mer el-
ler mindre färdiga turbosatser för både 
två- och fyrtaktare redan på förgasarti-
den för tjugo år sedan. Ju modernare 
motorerna blev desto lättare blev det att 
få saker och ting att fungera i och med 
insprutningens intåg i vår värld. Idag är 
till och med tvåtaktssatserna skapligt på-
litliga och framför allt fungerande. 

Fyrtaktaren som motortyp är lätt-
tare att få till och just detta har triggat 
Rickard ”Lima-Tarzan” Ekberg som åkt 
turbo-Viper under någon vinter. Paral-
lellt med detta så har Rickard haft en 
tvåtaktskompressormotor i sin Arctic 
Cat M8000. Naturligtvis så fortsatte tan-
keverksamheten hos Rickard efter detta 

tvåtaktsbygge. Hur skulle det vara om 
man helt enkelt kombinerade den existe-
rande kompressorn med ett turboaggre-
gat? Då skulle det behövas dubbelt så 
mycket prylar som säkert skulle ställa till 
fyra gånger så mycket problem, tänkte 
nog Rickard med ett snett leende. 

Rickard mixtrar med musen
Maskinen som hela bygget baseras på 
är en M8000 162 från 2015 som körts 
sparsamt någon säsong och till slut 
fungerat ganska bra, utan att vara något 
effektmonster. Chassit har lite boggi-
förstärkningar, 37” Skinzframvagn och 
dyna, omschimsade dämpare, alumini-
umhjul, extra kylare, en ProClimb-bakdel 
och fotsteg. Kompressorsatsen kommer 
från Speedwerx och var inte alls genom-
arbetad eller fungerande när den väl an-

Varför göra det enkelt för sig, när man kan krångla till det. 

lände, vilket ställt till en massa problem 
som Rickard fått lösa själv hemma i Lima 
där han emellanåt hinner landa. Då det 
gällde att få till det nya konceptet så 
kontaktade Rickard Musen eller Micke 
Särnerot från Strängnäs, då det gällde 
rörmokeriet på detta nybygge. Just detta 
kräver erfarenhet i ämnet vilket man 
tycker Rickard borde ha eftersom han 
är just rörmokare till yrket. Men som ni 
kanske förstår så är rördragningen i en 
överladdad snöskoter inte helt exakt lika 
som i en vanlig femrums villa. Ja inte 
lika alls faktiskt. Musen däremot är en 
händig grabb som till vardags bygger 
dragracing- och rallycrossbilar som är 
ämnade för att köra så fort med som 
det är möjligt. Musen är därför fullt inför-
stådd med all teknik gällande turboöver-
laddning, men kan med största säkerhet 
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inte montera in en jordvärmeanläggning 
vilket Rickard gör med förbundna ögon. 

Kall & varm luft
Musen som till vardags driver firman 
Newborn Steel fick alltså den tvivelaktigt 
ärofyllda uppgiften att få den avgasdriv-
na turbon att samarbeta med den vev-
axeldrivna kompressorn vilket inte är det 
enklaste. Hur går detta till, och vem frå-
gar man om råd? Inte en aning eftersom 
just denna teknik inte är det vanligaste 
och för den delen inte heller den mest 
logiska vägen att ta. Men vafan, kan man 
göra det så ska man göra det resone-
rade Rickard. 

Rent tekniskt så ger en kompressor 
enkelt förklarat ett övertryck ganska 
omgående då den via en rem drivs av 
vevaxeln medan en turbo jobbar lite 

högre upp i varvtalsregistret då den är 
avgasdriven och ger mer laddtryck ju 
mer avgaser som driver propellern (av-
gasimpellern). Båda två trycker genom 
en luftkyld intercooler som har till uppgift 
att kyla luften som trycks in i motorn. 
Kall luft tar mindre plats än varm luft vil-
ket gör att mer luft och bensin får plats 
vid varje kolvslag vilket i sin tur borgar 
för högre effekt och lägre temperaturer 
förutsatt att allt annat är rätt i hela kon-
figurationen. Grejen och problemet är 
att få kompressorn och turbon att jobba 
ihop och framför allt få till överlappet där 
turbon tar över. 

Samarbetande laddtryck
Hur får man då till en anläggning som 
jobbar med laddtryck från två källor som 
mynnar ut i ett utlopp (in i motorn)? 

En inte allt för lätt uppgift, men inte 
olösbar. Musen tänkte till lite extra och 
lösningen ser ut som följer. Kompres-
sorn trycker genom turbon och när tur-
bon väl vaknat och ger mer laddtryck än 
kompressorn så öppnas en laddtrycks-
styrd tilloppsventil mellan kompressorns 
trycksida och turbons insugssida som 
gör att turbon kan suga sin luft därifrån 
samtidigt som kompressorn då kan job-
ba utan motstånd. 

Men som sagt, det är en sak att rita 
upp en lösning på papper och en helt 
annan att få den att fungera i verklighe-
ten. Eftersom en tvåtaktare inte har nå-
got internt oljetryck så har man här gjort 
ett slutet system där oljan helt enkelt 
pumpas runt från tanken genom den kul-
lagrade BorgWarner turbon tillbaka in i 
tanken igen. Då turbon är kullagrad så 
behöver den en minimal smörjning för att 
överleva och inte ett högt oljetryck som 
en glidlagrad variant. Smidigt och väl 
fungerande då turbon verkar överleva 
samtidigt som den inte ryker.

Turbon i sig är en välkomponerad 
historia med stor avgasdel och som ska 
fungera bra på en tvåtaktare. Lättdriven, 
stryktålig och med ett lågt avgasmot-
stånd.  

YB
Alexander Beronius på YB Engineering 
har stått för designen av topparna och 
det sitter också ett par Wisecokolvar i 
motorn för att den ska orka med det ex-
tra trycket överladdningen orsakar. Alex-
ander har också en portabel bromsbänk 
som använts då hela härligheten skulle 
mappas in och få rätt bränsleblandning 
under laddtryck. Här använder man sig 
av en Powercommander 5 som utanpå 
originalinsprutningen, rättar till behovet 
av mera bränsle när laddtrycket kom-

Tro inte att Rickard är någon fyrtaktsmotståndare, snarare tvärtom. Det ligger en 
Apex-motor i gömmorna som säkerligen kommer att överladdas på något sätt och 
stoppas i något av hans alla fordon. 

Rickard började det här bygget med en köpt kompressorsats från Speedwerx och val-
de sen att modifiera denna sats med ett samarbetande turbosystem. 

Två lambdasonder? Nja, den ena är tempgivare för original-ECU:n och den andra är 
faktiskt en lambdasond. 

Det gäller att allt sitter där det ska under färd, så för att vara på den säkra sidan så sit-
ter pipan i några extra fjädrar. 
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mer. Oturligt nog så krånglade denna 
enhet när maskinen skulle bromsas i 
våras och just denna procedur ska man 
ta tag i så snart man fått en ny. Vi vän-
tar naturligtvis på resultatet och kommer 
att återkomma till den här maskinen i 
SnowRider TV under säsongen då vi är 
nyfikna på hur detta projekt kommer att 
utvecklas. 

Självspäkelse
Varför väljer man då att krångla till allting 
så här mycket då det finns enklare vägar 
att gå? Rickard har ett väldigt bra svar 
på det. -Kan man göra det, så har man 
en skyldighet att göra det. Slutsnackat.

För oss andra är det helt perfekt att 
det finns människor som Rickard efter-
som vi då slipper krångla till det själva. 
Vi önskar Rickard & Company lycka till 
med den sista mappningen och hoppas 
att han får en lång, snöfylld vinter utan 
det minsta krångel. 

Ett väl genomtänkt dekalkit kan verkligen lyfta en snöskoters utseende rejält. 

Det sitter massor av billetprylar på 
den här maskinen av en enda an-

ledning. Anledningen är att maski-
nen ska hålla ihop och tåla Rickards 

minst sagt vårdslösa körstil. 

Då man måste ha hundra koll på soppatillförseln på en tvåtaktare för att den ska över-
leva så har teamet valt att styra detta med PC-femma eller Power Commander V som 

man också kan kalla den. 

Såklart sitter det en viktsparande och snyggare 
dyna från Skinz på plats. 

Hållbara ProClimbfotsteg sitter på plats och ger en stabil grund för den korta men 
extremt bitiga och lite runda chauffören. 

Här sitter det numera en ProClimbbakdel. 
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Kompressor och turbo? Ja varför inte. Kan man, så ska man väl. 
Rickard, Alexander och Musen har lyckats få ihop ett 

riktigt fränt bygge. Om konceptet fungerar får kom-
mande vinter utvisa. 

Har du byggt ett fordon med massor 
av mätare ala fast n the furious som 
du måste ha koll på, så har du gjort fel. 
Rickard har valt en slankare mätarlinje 
vilket är att föredra. Soppa, varvtal och 
laddtryck är tre saker som är trevligt att 
hålla koll på emellanåt. 

Ja vad säger man. Tvåtakt, turbo och 
kompressor. Lite som hängslen och 
livrem för att vara riktigt säker på att det 
ska krångla. Eller?

Tack till: 
Newborn Steel 
Micke ”Musen” Särnerot 

YB Engineering 
Alexander Beronius
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Det där med att köpa begagnat är 
en djungel och det är ganska lätt 
att bli lurad om man inte riktigt 

vet vad man ska se upp med. För att få 
reda på detta ska du kolla närmare på 
artikeln som börjar på sidan 46. I denna 
artikel har vi letat fram en maskin som 
passar dig som vill köra ute i snön, men 
samtidigt kunna förflytta dig på leden till 
och från lekplatserna. 

En sak ska man ha klart för sig, och 
det är att det inte är brist på begagnade 
snöskotrar i det här landet. Det finns ett 
brett sortiment att välja mellan och när 
du väl har bestämt dig för vad du vill ha 
så är det ju bara att slå till.

Vi kommer under den här säsongen 
titta lite närmare på en del mer intres-
santa modeller och samtidigt låta er få ta 
del av de erfarenheter som föregående 
och nuvarande ägare av en viss modell 

har att dela med sig av. Vi börjar denna 
artikelserie med en riktig hårding som 
lystrar till namnet Arctic Cat M 8000 
HCR.

Hill Climb Racer
HCR eller Hill Climb Racer är en för 
många motsägelsefull maskin, framför 
allt när vi inte har några Hill Climb Race 
i samma bemärkelse som i exempelvis 
USA. Här har vi backrace vilket i sin 
enkelhet kan förklaras som skotercross 
uppför. Hill Climb är någonting annat där 
extrem lutning kräver längre maskiner 
med höga kammar, samtidigt som de 
ska ha en tuff fjädring och brett mellan 
skidorna för stabiliteten. 

Just det där sista vad det gäller bred-
den mellan skidorna gör ju maskinen 
mindre svängvänlig i snön vilket i sin tur 
gör den här maskinen lite trögare än en 

renodlad M-modell av samma märke. M-
modellen har smalare mellan skidorna 
samtidigt som den också brukar ha läng-
re tunnelkylare och lite mesigare stöt-
dämperi. Annars är maskinerna relativt 
lika. En M-modell 2015 hade också te-
leskopstyrstång vilket inte HCR:en hade 
eftersom man tyckte att en racerförare 
visste hur han ville ha sin körställning 
och därför sitter det en gammeldags fix-
erad styrstång på den modellen. 

Hardcore
Tittar vi på exempelvis Blocket så ser vi 
att en M 8000 HCR från 2012:a med 
600 mil på mätaren kostar ungefär runt 
50,000:- och uppåt medan en från 2015 
med dryga 100 mil på mätaren kostar 
runt 80,000:-. I min värld så är det en 
milsvid skillnad på 500 och 100 mil. 
Visst är det naturligtvis beroende på 

vem som kört och ägt respektive ma-
skin, men ändå. 

Vi bestämde helt enkelt träff med säl-
jaren av en 2015 års M 8000 HCR som 
gått 108 mil och vips stod Thor Nielsen 
framför oss i egen hög person med sin 
maskin som han haft sedan den var ny 
och som nu säljs till förmån för en ny M 
8000 Hardcore 153 av 2018 års modell. 

Skottsäkra prylar
Thor som underhållit sin maskin väl un-
der de år som han haft den är extremt 
nöjd med hur den fungerat men har sam-
tidigt kostat på den en hel del för att den 
bättre ska passa hans syfte och använd-
ningsområde. 

Vi ser direkt att det sitter en komplett 
sats med BilletX-hjul i hela boggien med 
det största vändhjulskitet längst bak. 
Någonting som han inte ångrar eftersom 

M 8000 HCR 153” 2015
Begagnat-tipset
Vad ska jag leta efter om jag vill ha en krångelfri 
maskin som är några år gammal?

Av: Björn
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Det där med att köpa begagnat är 
en djungel och det är ganska lätt 
att bli lurad om man inte riktigt 

vet vad man ska se upp med. För att få 
reda på detta ska du kolla närmare på 
artikeln som börjar på sidan 46. I denna 
artikel har vi letat fram en maskin som 
passar dig som vill köra ute i snön, men 
samtidigt kunna förflytta dig på leden till 
och från lekplatserna. 

En sak ska man ha klart för sig, och 
det är att det inte är brist på begagnade 
snöskotrar i det här landet. Det finns ett 
brett sortiment att välja mellan och när 
du väl har bestämt dig för vad du vill ha 
så är det ju bara att slå till.

Vi kommer under den här säsongen 
titta lite närmare på en del mer intres-
santa modeller och samtidigt låta er få ta 
del av de erfarenheter som föregående 
och nuvarande ägare av en viss modell 

har att dela med sig av. Vi börjar denna 
artikelserie med en riktig hårding som 
lystrar till namnet Arctic Cat M 8000 
HCR.

Hill Climb Racer
HCR eller Hill Climb Racer är en för 
många motsägelsefull maskin, framför 
allt när vi inte har några Hill Climb Race 
i samma bemärkelse som i exempelvis 
USA. Här har vi backrace vilket i sin 
enkelhet kan förklaras som skotercross 
uppför. Hill Climb är någonting annat där 
extrem lutning kräver längre maskiner 
med höga kammar, samtidigt som de 
ska ha en tuff fjädring och brett mellan 
skidorna för stabiliteten. 

Just det där sista vad det gäller bred-
den mellan skidorna gör ju maskinen 
mindre svängvänlig i snön vilket i sin tur 
gör den här maskinen lite trögare än en 

renodlad M-modell av samma märke. M-
modellen har smalare mellan skidorna 
samtidigt som den också brukar ha läng-
re tunnelkylare och lite mesigare stöt-
dämperi. Annars är maskinerna relativt 
lika. En M-modell 2015 hade också te-
leskopstyrstång vilket inte HCR:en hade 
eftersom man tyckte att en racerförare 
visste hur han ville ha sin körställning 
och därför sitter det en gammeldags fix-
erad styrstång på den modellen. 

Hardcore
Tittar vi på exempelvis Blocket så ser vi 
att en M 8000 HCR från 2012:a med 
600 mil på mätaren kostar ungefär runt 
50,000:- och uppåt medan en från 2015 
med dryga 100 mil på mätaren kostar 
runt 80,000:-. I min värld så är det en 
milsvid skillnad på 500 och 100 mil. 
Visst är det naturligtvis beroende på 

vem som kört och ägt respektive ma-
skin, men ändå. 

Vi bestämde helt enkelt träff med säl-
jaren av en 2015 års M 8000 HCR som 
gått 108 mil och vips stod Thor Nielsen 
framför oss i egen hög person med sin 
maskin som han haft sedan den var ny 
och som nu säljs till förmån för en ny M 
8000 Hardcore 153 av 2018 års modell. 

Skottsäkra prylar
Thor som underhållit sin maskin väl un-
der de år som han haft den är extremt 
nöjd med hur den fungerat men har sam-
tidigt kostat på den en hel del för att den 
bättre ska passa hans syfte och använd-
ningsområde. 

Vi ser direkt att det sitter en komplett 
sats med BilletX-hjul i hela boggien med 
det största vändhjulskitet längst bak. 
Någonting som han inte ångrar eftersom 

M 8000 HCR 153” 2015
Begagnat-tipset
Vad ska jag leta efter om jag vill ha en krångelfri 
maskin som är några år gammal?

Av: Björn
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Thor Nielsen har haft sin HCR sen den var ny och har egentligen inte haft något krån-
gel med den. Han har kostat på den en del för att göra den mer personlig och menar 
på att ett ordentligt dekalset alltid går hem hos brudarna. Vi kan citera Thor. ”En brud 
som inte faller för en uppsättning BilletX-hjul är inte värd att ha”. Vi är beredda att 
hålla med. 

Känns det bra med vad du hört om en HCR, men vill ha en lite bättre lämpad löss-
nöracer från början? Vill du ha elstart? Vill du ha en längre tunnelkylare? Kolla då istäl-
let på en M8000 LTD ES, LTD betyder Limited och ES står för Electric Start. 
Limitedpaketet innebär att det ska sitta en fränare bumper fram samt goggle och tun-
nelväska på denna maskin. Kolla så att det fortfarande gör det innan du betalar fullt 
pris för den skoter du hittar. Det kan vara poppis att ta med sig respektive väskor till 
sin nya maskin annars. Dynan är längre på denna modell jämfört med HCR:en då det 
sitter ett batteri längst bak under dynan. Du har också en teleskopstyrstång som fak-
tiskt är riktigt trevlig att ha. Dessa M-modeller finns också som fyrtakt och turbomod-
ell. Personligen så gillar jag 800-kubikaren bäst. 

En HCR skottar extremt bra med sina 66-millimeterskammar.

Här sitter det en nyare smalare framvagn på Thors HCR. Det kostar runt 6000:- att up-
pgradera sig om man inte räknar in priset att korta dämparna. 

En HCR liksom en ren M-modell har bra genomsläpp på de i övrigt kraftiga fotstegen. 
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det inte bara ökar på snyggheten utan 
också är skottsäkra prylar. Framvagnen 
är också den bytt mot en smalare variant 
och för 6000 spänn får man en kom-
plett 36” (mot originalets 40”) vilket gör 
HCR:en mer lik en M-modell. 

–Jag fick lov att korta av dämparna 
lite grann för att det hela skulle lira ihop, 
men det var en baggis. Det var värt 
varenda spänn och jag tycker faktiskt 
att det var en ganska billig investering. 
Säger Thor. 

Thor har också stoppat på en annan 
bumper fram och bytt ut plast-magna-
pullhandtaget mot ett aluminiumdito, 
mest bara därför att. 

Egenheter
Alla maskiner brukar ha någon form av 
negativa egenheter eller kända fel, el-
ler hur? Men, faktum är att Arctic Cat 
överlag är en ganska krångelfri maskin. 
Ska vi sen skärskåda remförbrukning 
etcetera och jämföra en Arctic Cat med 
exempelvis Ski-Doo från samma år, så 
upplevs säkerligen den gröna som helt 
problemfri. Men visst finns det lite att 
klaga på eller i alla fall uppmärksamma 
er på. 

Arctics 800 är så skottsäker en två-
cylindrig tvåtaktare med 160 hästar kan 
bli. Visst, de drar inte minst bensin eller 
olja, och du behöver inte leta speciellt 
länge innan du hittar en renare maskin. 
Men! Dessa Suzukitvinnar går extremt 
sällan sönder. Får dom bensin och olja 
så håller dom oförskämt bra. Men de är 
inte helt felfria. 

–Jag hade lite problem i början med 
den att den ville bluddra lite när man 
skulle iväg. Framför allt när man kört fast 
och gav på full gas. Då tvekade maski-
nen lite. Gasade man lugnt i början gick 
det bättre. Men det fixades till med en 
ommappning av boxen samtidigt som 
tomgången höjdes litegrann. Då för-
svann problemet helt. Minns Thor. 

–Jag körde hål på kylaren bak då en 
sten följde med runt, men det kan man 
ju knappast skylla på maskinen. Menar 
Thor. 

Annars har den fungerat klockrent 
och har väl egentligen aldrig krånglat i 
den bemärkelsen att jag inte kunnat åka 
med den. Ommappningen var ju bara en 
bagatell. 

Arctic Cat mekaniker
Vi har frågat runt lite hos både Arctic 
Cat-mekaniker och ägare och egentli-
gen inte kunnat lokalisera några svaga 
punkter på den här modellen. Man ska 
vara uppmärksam på att variatorerna 
ska vara omhändertagna och servade. 

Körställningen är kanon på en HCR även om man kan sakna den teleskopiska 
styrstången ibland. En goggleväska sitter i alla fall där den ska. 

Hjul och magnapullhandtag från BilletX.

Ett ordentligt dekalkit är bara 
av godo enligt oss. För det 

första så sticker ju maskinen 
ut lite extra och för det an-

dra behöver du sällan försöka 
rycka igång fel skoter då du 
säkerligen känner igen din. 

Du kan aldrig ha för mycket förvaringsfack på en snöskoter. Lita på det. 

Framförallt den främre som kan gå ner 
sig lite om man inte ger den lite kärlek 
när det är dags för service. 

Hur är det då med bränsleåtgången? 
–Det är ingenting jag tänkt på över-

huvudtaget. Jag vet att jag brukar få i 
ungefär 20 liter och kanske lite till efter 
en dag i snön och då har någon Pola-
riskompis fått i ganska precis samma 
antal litrar. Då vet jag att nån E-tec åkare 
kanske fått i 16 liter vid samma tillfälle. 
Jag har aldrig upplevt att den dragit för 
mycket så att jag blivit hämmad av det. 
Jag tankar hellre någon liter mer om jag 
slipper byta rem var tjugonde mil, skrat-
tar Thor. 

Turbo eller kompressor
En ny Hardcore är nu på ingång och 
Thor står i valet och kvalet om han 
antingen ska köpa en turbo eller kom-
pressorsats till den. Något av det blir det 
i alla fall och vi får säkert tillfälle att åter-
komma till denna gröna man som utan 
tvekan kan rekommendera er att våga 
köpa en M 8000 HCR. 

Riktpriserna för fina 
exemplar av Arctic 
Cat M8000 HCR utan 
större skavanker. 
Naturligtvis är en 
lågmilare dyrare än 
en långmilare.

2012  50,000:- 
2013  60,000:-
2014  70,000:-
2015  80,000:-
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Kompletta isrivarsatser till 
Yamaha, Ski-Doo, Lynx & Arctic Cat.

Läs mer om våra isrivare och spridarrengöring på vår hemsida

TR Skoter     Mek AB
www.tr-skoteromek.se

Vi utför rengöring av spridare till Bombardier skoter -vattenskoter & båtmotorer

www.tr-skoteromek.se

Svensktillverkade

2  och 3 KROKS ORIGINALET

Isrivare

0684-294 50
motorfritid.com

Komplett verkstad för alla ändamål!

Stort lager på 
utbytescylindrar 

och vevaxlar

Vi säljer, installerar och servar all 
utrustning för verkstäder:

• Lyftar • Däckmaskiner  
• Hjulinställare  • Kompressorer
• Oljeutrustning  • Avgasutsug

23.500:-

Kompakt och tar liten plats 
i verkstaden, klarar av 
buss- och lastbilsdäck 
samt Super singel däck. 
Finns för montering 
i servicebuss.

RPM Service AB 
Vi utrustar bilverkstäder  
med all tung utrustning

Vi samarbetar med  
RAVAGLIOLI, FILCAR & AIRCENTER

RPM Service AB
Dalhemsvägen 42, 141 46  Huddinge

08-711 18 90, www.rpmservice.se

DÄCKOMLÄGGARE 

För mer information, besök 
www.ravaglioli.it

59.900:-

SUPER SINGLE

PAKETPRIS74 500:- 

Vi säljer, installerar och servar all 
utrustning för verkstäder:

• Lyftar • Däckmaskiner  
• Hjulinställare  • Kompressorer
• Oljeutrustning  • Avgasutsug

23.500:-

Kompakt och tar liten plats 
i verkstaden, klarar av 
buss- och lastbilsdäck 
samt Super singel däck. 
Finns för montering 
i servicebuss.

RPM Service AB 
Vi utrustar bilverkstäder  
med all tung utrustning

Vi samarbetar med  
RAVAGLIOLI, FILCAR & AIRCENTER

RPM Service AB
Dalhemsvägen 42, 141 46  Huddinge

08-711 18 90, www.rpmservice.se

DÄCKOMLÄGGARE 

För mer information, besök 
www.ravaglioli.it

59.900:-

SUPER SINGLE

PAKETPRIS74 500:- 

www.yngvessonsmaskin.se

Vi ligger på Europas 
STÖRSTA reservdelslager!

Butik/ Reservdelar:0951 - 773 45

0680-220 23 070-314 20 66
www.skoterochmotor.se
Nytt & Begagnat    Verkstad

B R Ö D E R N A



Ta FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER med:

Mer info på: snowrider.se
Håll koll på vinterns kurser på vår hemsida.

 Lofsdalen
 Mora 

under fliken förarbevis



Ta FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER med:

Mer info på: snowrider.se
under fliken förarbevis

Svarskort 

-Posta redan idag!

Skoterguiden 
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OBS! PRISERNA GÄLLER ENDAST INOM SVERIGE.
Prenumerationen övergår i en bekväm tillsvidareprenumeration. 

Beställningen går även att göra på www.snowrider.se 
Kontakta oss för prenumeration utanför Sverige. 

SVARSPOST
788 066 000
792 20  MORA

B Porto Betalt

SVERIGEJA Jag vill ha 6 nummer av tidningen  för endast 335:- 
JA Jag vill ha 12 nummer av tidningen  för endast 635:- 

Namn: 

Adress: 

Postnr&Ort:

Tel:

prenumerera!
Starta din prenumeration idag så du inte missar något nummer!

Eller så går du in 
på våran hemsida 
och beställer din 
prenumeration.  
www.snowrider.se

Prenumerera på 

Skicka in 
talongen nedan 

Eller maila på:
pren@snowrider.se

6 nummer 1 år 
 Inom Sverige 335:- 

Utanför Sverige (inom norden) 407:-  

12 nummer 2 år 
Inom Sverige 635:-

Utanför Sverige (inom norden) 779:-  

Prenumerations- 
priser

Nästa nummer
 i butik

26 okt 2017
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2/10 2017 SLÅR VI UPP PORTARNA TILL VÅRAN
NYA BUTIK I MORA NORETS KÖPCENTRUM. 

- FÖRSÄLJNING AV NYA OCH BEGAGNADE MASKINER
- KLÄDER & PERSONLIG UTRUSTNING
- TILLBEHÖR ATV / SNÖSKOTER
- FULLSERVICE VERKSTAD

7 8 8 0 0 6 0 0 1

POSTTIDNING B
SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora


