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Chase the horizon with rider-inspired
gear from SCOTT. Allow yourself to be
swept up in the moment without being
distracted by lackluster gear.
SCOTT X ONE PRO MONOSUIT 
allows you to push your limits.

X
 O

N
E

 P
R

O
 M

O
N

O
S

U
IT

 

SCOTT-SPORTS.COM
© SCOTT SPORTS SA 2016  |  Photo: Articfilmcrew.com

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Monosui_Ment_220x307_Advertisement_2017_SMB_SCOTTSports_EN.pdf   1   07/09/16   12:10

Chefredaktör & ansvarig utgivare:

Ekonomi, annonschef:

Annons, nyhetsredaktör: 

Layout:

Modern media: 

Fasta medarbetare: 

OBS! Eftertryck, helt eller delvis, tillåts 
icke utan utgivarens godkännande. För 
insänt ej beställt material ansvaras ej.

Distribution: Interpress 
ISSN: 1403-0144

Ann-Sofi e Dahl
annsofi e@snowrider.se 0250-22885

Carina Boström
carina@snowrider.se 0250-22887

Mikaela Friström
mikaela@snowrider.se 0250-20505

Alf Sundström 
Daniel Orevi

Mattias Klockar 
klockar@otlas.se

Prenumeration & Shop:
www.snowrider.se 
pren@snowrider.se 
Priser inom Sverige:
6 nr (1 år) 335:- 12 nr (2år) 635:- 

Adress:
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora
Tel: 0250-228 85
Telefontid mån-tors 10-16

Nummer: 3-16/17 Årgång: 20
Foto omslag: Björn  
Utgivning nr 4 2016/17:  17/1-2017
Annonsstopp: 17/12 

Björn Friström 
bjorn@snowrider.se 070-2093961

Miljömärkt

Trycksak
4041 0820

Lättnadens tid
Idag är jag extremt lättad. Lättad över att ha sålt alla tidningar i vårt förlag. Alla utom den du håller i din näve just nu. SnowRi-
der blir kvar hos oss så länge jag har livet, hälsan och lusten i behåll. Från och med den 23 december så kommer jag och 
Fru Friström driva SnowRider själva med hjälp av våra kompetenta frilansare. 
Det har varit en lång resa och en dag fi ck jag faktiskt nog att driva en tidningsfabrik. Jag har däremot långt ifrån fått nog av 
att driva SnowRider, då jag tvärtom är väldigt sugen på att ta den in i en ny fas. En fas som innefattar både det elektroniska 
samt den hederliga papperstidningen. Med det elektroniska menar jag inte nödvändigtvis hemsidan, utan övrig modern media 
där folk hänger idag. Jag menar bland annat rörliga bilder och allt som hör detta till. Då beslutet om att avyttra fl ertalet av våra 
tidningstitlar kom ganska sent in i denna säsong så håller vi på för fullt med vad som komma skall. Och ska jag vara helt ärlig 
så får den slutgiltiga produkten växa fram under den här säsongen. SnowRider TV är helt klart ett faktum i en telefon eller 
padda nära dig inom kort. 

Det där med att släppa nyheter på skotersidan har blivit en absurd företeelse då säsongerna går in i varandra å det grövsta. 
Vissa skotrar hinner knappt landa på svensk mark och levereras ut till kund innan man veckan efter släpper nästa års ma-
skiner. Samtidigt så har andra tillverkare nästa års maskiner redo för leverans, redan året före! Jag ska inte påstå att vi inte 
hinner med, men kartan har helt klart ritats om och tillverkarna kämpar om kunderna som helt plötsligt ska köpa sina maskiner 
för kommande vinter innan man avslutat den nuvarande. Det ska bli spännande att se hur det hela kommer att arta sig och åt 
vilket håll utvecklingen kommer att dra iväg i framtiden. 

Vi slutar aldrig att förundras över hur vårt lands skoterfi rmor utvecklas. Idag räcker det inte att ha ett försäljningstält på gården 
och en kombinerad verkstad med viss klädförsäljning. Idag ser vi helt klart en trend mot större, fi nare och mer påkostade 
lokaler som nästan skulle få en bilhandlare avundsjuk. 
Visst är det trevligt med utbildade säljare som håller till i snygga lokaler. Det blir liksom lite trevligare att åka några mil för att 
besöka ett speciell fi rma. Samtidigt så blir jag minst lika glad över att få komma in i en ohypad och genuint gammal lokal där 
tiden har stått still sedan sextiotalet. Dessa ställen fi nns fortfarande kvar även om det blir allt ovanligare med handlare som 
inte anammat varumärkets koncept och krav. Oavsett om inredningen är ny så är det ju själva hjärtat och känslan som gör 
handlaren enligt mig. Så det så. 

Det snöar, och så regnar det. Jäklar vad humöret går upp och ner beroende på vad det är för väder. Då jag kör dragracing på 
sommaren och skotern på vintern så har jag ett väl utvecklat system för att kolla det lokala vädret och kommit fram till följande 
slutsats. Ingen kan förutspå väder på ett tillfredsställande sätt. Det känns som om alla gissar oavsett var man försöker hämta 
sin information. 
Jag tar därför ytterst sällan väderprognoserna på allvar, samtidigt som jag inte kan låta bli att kolla på www.yr.no och www.
smhi.se stup i kvarten inför en skoterhelg 
eller annat evenemang. 

Vad vill ni läsa om? Vi känner att resten 
av säsongen är som en omålad duk, 
redo att få de första sketchmärkena 
inritade. Hör av dig till mig och tala 
om vad du saknar i denna tidning. En 
SnowRider som nu har min fulla upp-
märksamhet. Maila på bjorn@snowri-
der.se och kräv det du vill ha och tycker 
att du behöver. 

Friström
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MEST EFFEKT 
PER KILO
201 kilo runt en 800 Cleanfire H.O motor. Matta 
med 6,6 cm kammar under ett AXYS chassi. 
Ändamålsbyggd för extrem backcountry. 
Bragdguldmedaljör på 75 kilo i ett 183 cm långt 
muskelpaket. Dubbla OS-Guld i Vancouver 2010. 
Svensk segerrik urkraft.

En av maskinerna kan du köpa hos din 
Polaris återförsäljare.

MARCUS HELLNER  |  800 SKS 155
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Polaris säljs i Sverige genom ett rikstäckande
återförsäljarnät med service och kompetens
för din trygghet.



Det största 
ögonblicket
Av: Friström

Jag fick precis ett mail av Tomi Ah-
masalo gällande de senaste upp-
dateringarna på årets cross-Lynx. 

Tomi Ahmasalo. Denna legend som 
körde som skotercrossproffs i staterna 
innan han sedermera hamnade hos BRP 
i Finland. Ganska naturligt så jobbar han 
på racingavdelningen där man minst 
måste ha tagit några VM-guld för att få 
ta anställning. Hans namn väcker min-
nen till liv och trots att jag alltid haft Tho-
mas Åberg och Janne Tapio som mina 
yttersta favoriter inom skotercrossen så 
är det Tomi som gett mig det trevligaste 
minnet i denna sport. Skotercross är en 
märklig företeelse och kräver det där 
lilla extra av både utövare och publik. I 
så gott som alla andra motorsporter om 
man bortser från några stycken så utö-
vas de på sommaren då vädret är trevligt 
och fåglarna kvittrar. Skotercross utövas 
under de kallaste och mörkaste måna-
derna och det är inte förrän våren tittar 
fram som det uppenbarar sig ett fönster 

där ett fåtal tävlingar kan avhandlas i sol-
sken. Trots detta så har skotercross en 
plats i mitt hjärta då jag själv har utövat 
sporten och faktiskt gillar denna form av 
självspäkelse. Jag har varit på massor av 
skotercrossevenemang både som aktiv 
och publik och kan utan att tveka en 
sekund rangordna det vassaste ögon-
blicket för mig. 

Rovaniemi våren 2002
Håll i er nu, och ha överseende vad det 
gäller mitt minne kring längder, höjder 
och övrig information om detta. Men det 
här är i alla fall oavsett sanningshalten 
mitt bästa skotercrossminne. 

Det vankades VM i skotercross uppe 
i Rovaniemi och i vanlig ordning satte vi 
oss i bilen och genomled de hundra och 
lite till milen upp till denna stad i norra 
Finland. I vanlig ordning bodde vi på 
hotellet som hade restaurangen ”Frans-
manni” vägg i vägg och naturligtvis så 
träffades man upp på kulturklubben Pink 
Lady på småtimmarna. Var man än gick 
i Rovaniemi så träffade man på känt folk 
från branschen och alla var där i samma 

syfte, nämligen gå på VM i skotercross. 
Och besöka Pink Lady. 

På den här tiden fanns alla märken 
representerade och vi såg ett extremt 
intresse från generalagenterna och pu-
bliken. Jag ska inte på något sätt påstå 
att skotercrossen peakade vid denna 
tidpunkt, men den var helt klart så stor 
som jag tror att det är möjligt i denna del 
av världen. I vanlig ordning så var alla de 
stora namnen där och i vanlig ordning var 
Tapio hetast utan att för den skull glöm-
ma bort Åberg och de övriga av de snab-
baste killarna. I alla fall av de som tävlade 
på den här sidan Atlanten. En viss Tomi 
Ahmasalo hade flugits in för detta evene-
mang och med sig hade han då en för 
oss ny Ski-Doo REV av värsta sort. Den 
var gul med blå huv kommer jag ihåg, 
och full av amerikanska klistermärken 
med den dominerande ”Formula XP-S” 
reklamen. Fy fan va frän den var. Stor-
ögt tittade vi på denna skapelse som bar 
spår efter en hård säsong i USA och såg 
sådär rejsig ut som bara en fabriksma-
skin kan göra. Jag kommer ihåg när To-
mis mekaniker verkade ha en laptop upp-
kopplad mot maskinen vilket imponerade 

på oss alla. Så här i efterhand har jag 
förstått att man loggade all slags viktig 
data varje heat för att kunna göra de rätta 
justeringarna till nästa. Här hade man koll 
på avgastempar, varvtal och fjädringsrö-
relser. Hightech så det förslog. Vad han 
gjorde med datorn hade vi då ingen 
aning om men det såg extremt fränt ut 
samtidigt som det satte ribban högre än 
vad någon var van vid. Det var mer än 
fränt och du kan gissa att det snackades 
i depån om Tomis REV som troligen var 
datastyrd. Första heatet startade och 
Tomi tog starten och verkade ha overklig 
fart i kroppen. Året i staterna hade verk-
ligen gjort sitt och den nya REV:en ver-
kade vara overkligt snabb. Tomi som var 
helt oskadad och i toppform körde dub-
belt så fort som alla andra i vissa partier 
och hans maskin bara svalde alla elaka 
ojämnheter. I alla fall de gånger REV:en 
var nere på marken. Den gula och blå 
Ski-Doon var mer uppe i luften med Tomi 
ståendes i motocrosställning uppepå än 
nere på marken. Där Tomi bara landade 
platt utan att bry sig speciellt så höll både 
Fredrik Nilsson och hans Polaris på att 
gå av på mitten enligt honom själv om 
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jag minns rätt. På raksträckan framför 
läktaren fanns det ett lodrätt ”hopp” som 
mer eller mindre agerade fartgupp efter-
som det inte fanns någon landning inom 
rimligt avstånd och alla landningar skulle 
ske platt. Så här i efterhand så minns jag 
att själva upphoppet inte var någonting 
att hurra för det heller. I de föregående 
heaten så hade alla kört ganska fort fram 
till detta fartgupp för att i moderat fart 
rulla över. Tomi Ahmasalo höll precis fullt 
fram till detta hopp och hela vägen ge-
nom det också. Den efterföljande fl ygtu-
ren chockade oss alla. Barn grinade och 
kvinnor svimmade och de fi nska männen 
tappade både knivar och spritfl askor. Ja 
kanske inte, men folk skrek i full förtvivlan 
då alla var övertygade om att Tomi fått 
gashäng och därmed åkt in i detta hopp i 

dubbelt så hög hastighet som alla andra. 
Höjden på det efterföljande hoppet var 
imponerande och jag såg hela läktaren 
under REV:en när den ett trettiotal meter 
senare landade perfekt i en oansenlig 
landning. En landning som Tomi siktade 
på och träffade perfekt. Tomi gjorde ex-
akt likadant de resterande varven under 
hela dagen precis som om det vore den 
enklaste sak i världen. Tvåa låg Tapio 
som säkert blev minst lika chockad som 
oss andra då Tomi bara försvann i fjärran. 
Tapio förlorade minst trettio meter varje 
varv vilket såklart inte var ok  för den 
snabbaste mannen i Norden. Eftersom 
Janne aldrig varit någon mes så försökte 
han sig på samma sak som Tomi varvet 
efter, med den då daterade Lynxen. Ha i 
åtanke att Tomis maskin tillät en stående 

Ja Tapio är kungen av skotercross i Norden och det är få som motsätter sig detta 
faktum. Men denna marsdag i Rovaniemi 2002 så hette kungen Tomi Ahmasalo. 

Flygturerna var långa och våldsamma. 
De få gånger Tomis REV var på marken 
var det för att få ny fart in i nästa hopp. 

Suset gick genom publiken och alla 
trodde att Tomis sista stund var kom-
men. Men som ett mirakel så klarade 
han sig, varenda gång, hela dagen, i 
varje heat.

körstil, medan Tapios Lynx fortfarande 
inte gjorde det. Jannes fl ygtur var minst 
lika imponerande, men landningen slog 
det mesta jag sett då han missade den 
med ett par meter vilket resulterade i den 
värsta plattlandning jag sett i hela mitt 
liv. Det skulle inte förvåna mig om Janne 
blev en decimeter kortare efter denna 
landning. Janne Tapio tog det därför lite 
lugnt med fl ygandet i ett par varv bara för 
att återigen när ryggen fått sin normala 
längd igen, ge det ett försök igen, och då 
sätta landningen perfekt de resterande 
varven. Att göra detta med en föråldrad 
maskin, eller snarare bli tvingad till det, i 
fullt racetempo imponerade stort på oss 
alla. Det här var en uppvisning av hög-
sta klass och enligt mig starten på nå-
gonting nytt i Norden. Imponerande då, 

och lika imponerande nu idag. Jag ska 
inte på något sätt ta ifrån Tapio någon-
ting då han pressade den gamla Lynxen 
till det yttersta, men Tomi var gud denna 
helg och ingen annan var ens i närheten 
av honom. Inte ens självaste dominanta 
Tapio. Vi fi ck oss en rejäl lektion i både 
förarskicklighet samt materiallära den här 
helgen. I modern tid är det bara Tucker 
Hibbert som enligt mig läxat upp sina 
konkurrenter på samma sätt, vilket säger 
en hel del om Tomis bedrift. 

Det tog lång tid innan jag hämtade mig 
från denna uppvisning och kanske har 
jag inte gjort det än. Oavsett vilket så är 
Tomi Ahmasalo min idol, nu som då. 

Att få se en livs levande REV i fullt raceutförande var 
en mäktig syn och det hela blev inte mindre magiskt 
då Tomis mekaniker tog fram en PC som han kop-
plade upp mot Ski-Doon och knappade lite förstrött 
på mellan heaten. 
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Det där med ledkörning verkar 
vara en företeelse som mer och 
mer blir bortglömd, men fortfa-

rande är lika kul som alltid. Jag person-
ligen älskar fortfarande ledåkning och 
allt vad det innebär. Visst är friåkningen 
fantastisk och visst är också jag inne på 
just det där lössnöspåret just nu. Det 
kan bero på att alla andra är det också 
och man därför ytterst sällan lider av 
att ensam ha en lång och smal maskin 
som är värdelös på leden. Det kanske 
var några år sen du själv körde led och 
i och med detta glömt bort hur speciali-
serad en kort och bred maskin som är 
ämnad för led är. Man blir lika förvånad 
varje gång måste jag säga. Framför allt 
om man tillbringat några veckor på en 

Du kommer väl ihåg hur kul det är att köra led?
Text&Bild Björn-Otto Friström

lössnömaskin. Känslan av att kunna dun-
ka på en led utan att oroa sig det minsta 
över kokande motor, krökta boggiskenor 
eller kolapsad framvagn. I detta nummer 
kommer vi att snacka lite om körintryck-
en och hur du ska tänka, och egentligen 
ingenting om millimeter hit och dit vad 
det gäller stötdämpare och kamhöjder. 
Vill du veta allt om det tekniska så ska du 
läsa Skoterguiden som finns i butiken. 

Yamaha
I våras hade vi chansen att känna och 
klämma på årets korta maskiner. 

Jag är en av dom som gillar fyrtakt. 
Jag gillar denna motorsort i alla slags 
snöskotrar, även om motortypen gör 
sig bäst i en touring- eller arbetsma-

skin. Och faktiskt också i en sportigare 
ledmaskin. Ska man ut och krångla i 
snårskogen i meterdjup snö så kan en 
tvåtaktare vara att föredra. Yamaha har 
alltid haft renodlade ledmaskiner, men 
av någon anledning så finns det numera 
ingen riktigt kort sportmaskin i sortimen-
tet, samma gäller också för andra tillver-
kare. Det är såklart konsumenterna som 
sagt sitt och vill man köra sportyamaha 
så får man leta i det nedre hybridseg-
mentet där det finns flera olika längder 
att välja mellan. Vi har redan skrivit om 
dessa maskiner i förra numret men vi 
är inte sämre än att vi kan ge dig några 
köpråd. 

I mitt tycke så gör sig en motorstark 
maskin bättre i ett lite längre utförande. 
Det blir lite mindre orolig färd med mera 
matta i backen, speciellt om kamhöjden 
är väl tilltagen. Det som ofta uppfattas 
som en låg kamhöjd för skotrar ämnade 

för djupsnön blir ofta bra på leden. 44 
millimeterskammar på leden är i högsta 
laget i vissa fören och perfekt i andra. 
Yamahas nya värsting SideWinder X-TX 
LE 137 är väl att betrakta som en hybrid, 
men jag skulle rekommendera dig att 
se den som en ledmaskin med perfekt 
längd på mattan. Den går otroligt bra 
rent motormässigt och är följsam, utan 
att kännas för tung. Det här är utan tve-
kan den bästa fyrtaktaren som Yamaha 
om än med visst samarbete med Arctic 
Cat, klämt ur sig. Den känns solid och 
genomarbetad och extremt stark. Den 
har nära 200 kusar original under huven 
och levererar gärna 50 till om den får lite 
hjälp på traven med diverse elektronisk 
uppmuntran. Vet du med dig att du kör 
betydligt mer led än lössnö, så ska du 
titta en gång extra på en Sidewinder. 
Gärna av längden 137 tum. Den här 
är tillsammans med Arctics Thunder-
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Det är helt klart värt att prova en fyrtaktare ett år. Släpp 
alla förutfattade meningar och testa! Jag är ganska säk-
er på att om du kan tänka dig att göra detta, så kommer 
du också att bli nöjd. Turbo och skoter liksom hör ihop. 

Redan i detta nu börjar det ploppa upp 
eftermarknadsprylar till Sidewindern. 
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Jag vill påstå att Polaris fina Rush XCR 800 eller för den del 600 är en av de 
bäst avvägda maskinerna. Den har inga som helst crossambitioner utan är 
helt och hållet anpassad för leden. Högsta betyg. 

cat inte bara en klar fyrtaktsfavorit utan 
också en av de supertouringskotrar jag 
skulle valt om jag skulle förflytta mig 
snabbt och långt. 

Polaris
Polaris gör det lätt för oss som vill ha 
en renodlad sportmaskin, specialbyggd 
för leden. Ska du ha en Polaris så finns 
det tre stycken olika maskiner att välja 
mellan, varav en sticker ut genom att 
vara lågprisad och förhållandevis billig. 
Den billigaste, Polaris Indy 550 lämnar 
egentligen ingenting att önska för den 
absoluta nybörjaren, men är samtidigt i 
enklaste laget för den som är mer van. 
Det här är den absoluta instegsma-
skinen och faktiskt det enda alternati-
vet för dig som vill ha en kort enklare 
maskin. Idag kan ingen tillverkare och 
generalagent erbjuda dig en billigare 
och bättre sportmaskin av senaste 
årsmodell vilket förvånar oss. Visst är 
det köparen som styr marknaden och 

det lär finnas en anledning till att till-
verkarna inte anser att det är vettigt att 
sälja sportmaskiner för under 100,000 
kronor. Polaris Indy 550 kostar 83,900 
kronor vilket är extremt billigt i dagens 
läge, framför allt då dollarn dragit iväg. 
Men du får samtidigt en maskin som 
har sina begränsningar i sin egen kon-
struktion och motorbestyckning. Mo-
torn är fläktkyld och på 60 hästar sam-
tidigt som stötdämparna är av billigaste 
modellen. Men man sitter bra på den 
och den upplevs som ganska sportig. 
Den är som sagt ämnad för nybörjaren, 
eller som andra- eller tredjeskoter. Den 
kräver extremt lite underhåll och får 
den bara bensin och olja så håller den 
i många år. Den här maskinen är helt 
perfekt för paret med stuga i Sälen som 
vill ha varsin skoter för trevliga vårturer 
på de fina lederna i området. 

Polaris Rush XCR
Vill du steppa upp det hela lite grann 
och fortfarande köra Polaris, så är det 

enkelt. Vi som kört skoter sen åttiota-
let röck till lite extra och drog på smil-
bandet när vi såg beteckningen XCR, 
vilket alltid betyder någonting bra. Vad 
betyder XCR då? Efter lite detektivar-
bete så tror vi oss veta att det betyder 
X (cross) C (Country) R ( Racer) som 
i praktiken betyder att maskinen är äm-
nad för snabb ledåkning. Och namnet 
kan inte vara mer rätt eftersom den här 
maskinen verkligen är en fullträff. Den 
är välbalanserad och du sitter som fö-
rare mitt i maskinen med möjligheten att 
snabbt få en reaktion tillbaka vid små 
kroppsförflyttningar. Med detta menar 
jag först och främst att maskinen styr 
extremt bra och du har kompenserat 
för detta genom att flytta dig långt fram 
samt accelererar märkbart bättre om du 
sätter dig långt bak. Samma gäller vid 
sidorförflyttning. XCR:en svarar extremt 
bra på detta vilket gör den tacksam att 
köra. Du är allt annat än passagerare 
på en XCR och du får utdelning för ditt 
körengagemang. Du kan i vanlig ord-

ning välja om du ska ha en 800- eller 
600 kubikare och det är egentligen en 
smakfråga. Det skiljer dryga 11000 kro-
nor de båda emellan och jag kan egent-
ligen inte råda dig till vilken du ska ha. 
Jag gillar båda och inser att de har sina 
fördelar. 800:n är naturligvis starkare, 
med 600:n känns lenare. Man kör un-
gefär lika fort på dom och det är först 
när leden sträcker ut sig som man har 
fördel av de extra hästarna 800:n erbju-
der. Förr har Rushen varit svår att ställa 
in rent fjädringsmässigt, men just detta 
behöver du inte oroa dig för nuförtiden. 
Nu är det betydligt enklare än det varit 
tidigare. 

Jag tycker att Polaris på sportsidan 
alltid haft ändamålsenliga maskiner 
utan att de varit för extrema och svår-
körda. De har alltid varit byggda för 
leden utan crossambitioner. XCR är en 
renodlad ledmaskin, med allt vad det 
innebär. Den är bekväm, lätt och stabil 
utan att vara tung eller för civil. Det här 
är min absoluta ledfavorit detta år och 
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XCR eller Cross (som i X)  Country Racer är byggd för ändamålet. 

Skulle man få för sig att ställa sig upp 
och ta ett steg bakåt för att på bästa 
sätt forcera ett gäng gropar så går det 
alldeles utmärkt på XCR:en. 

Så här i efterhand kan vi döma ut den gamla Rushen som användarvänlig. Den var 
alltför komplicerad att ställa in fjädringsmässigt då fönstret man hade att hålla sig 
till var för litet. Nu är fönstret vidöppet och det är bara att prova sig fram utan risk 
för att skruva bort sig. 

Polaris Indy 550 är en verklig instegsmaskin, och en bra sådan också. Jag vet att det finns skoteråkare som nöjer sig med 60 
hästkrafter och uppskattar tillförlitligheten och okänsligheten då det gäller varmgång hos en fläktkyld motor. Men visst är det 
roligare med 120 kusar?

Polaris har två kanonmotorer i form av sin 600- samt 800-kubikare. Båda levererar, 
håller och är skapligt snåla utan att sticka ut på något sätt. 
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Det är lätt att glömma bort hur fint chassit är på MXZ X då den trevliga 850-motorn tar all uppmärksamhet. Den är lite som 
Bamse och Lakritstrollet på samma gång. Både snäll och elak samtidigt.

Har du kollat närmare på Ski-Doos justerbara styrstål? Inte många har det eftersom 
de har kommit helt i skymundan då de flesta kör utanför leden. Här kan du med 
några vridningar helt plötsligt få mer eller mindre att styra med. Hör med din lokala 
återförsäljare om detta tillbehör. Grymt. 

En sån här till synes världslig sak som 
att kunna justera styret litegrann är 
faktiskt viktigare och mer intressant 
än vad du kanske tror. Funktionen är 
suverän samtidigt som konstruktionen 
är stabil. 

Återigen. Det är lätt att bara prata om nya 850-motorn. Personligen gillar jag också 600:n som på något sätt får en att 
bli en bättre förare då man måste försöka och våga mer. Framför allt om alla andra i gänget kör storkubikare. 

ska du ha en ledracer kan detta vara 
just den du ska ha. I alla fall enligt mig. 

Ski-Doo
Ski-Doo är utan tvekan ett av märkena 
som leder utvecklingen vad det gäller 
det mesta i snöskoterindustrin. De har 
idéerna och samtidigt musklerna att 
göra det där lilla extra. Det har väl inte 
undgått någon att Ski-Doo numera kan 
erbjuda en ganska pigg 850-motor av 
senaste snitt. Eller ganska pigg. Det var 
en underdrift ska jag säga. Om det är på 
någon snöskotertyp som en stark motor 
märks extra mycket så är det på en led-
maskin. Här kommer hästarna till sin rätt 
och det är lätt att jämföra olika maskiner 
mot varandra. Under våra dagar i West 
Yellowstone i våras så konstaterade vi 
att MXZ X 850 E-TEC är något av det 
starkaste i tvåtaktsväg vi kört. Den här 
motorn går förbannat bra utan att för 
den skull vara elak och okontrollerbar. 
Den är silkeslen när man vill att den ska 
vara det samtidigt som den ryter ifrån vid 
fullgas. Just detta gör att den finner sin 
plats i chassit som är av den fjärde ge-
nerationen sen REV-konstruktionen re-
volutionerade världen. Den är verkligen 
genomarbetad och har en egen identi-
tet vad det gäller körbarhet och känsla. 
MXZ:an känns inte lika trygg som 
XCR:en men jag vet samtidigt att det är 
en inkörningsperiod på det här chassit 
och bara en vanesak. Eftersom 850:n 
är extremt vass och ny så är det lätt att 
glömma bort den fina 600:n som kostar 
8000 spänn mindre. Jag tror att många 
kör fortare på en 600, men samtidigt så 
inbillar jag mig att den minimala prisskill-
naden gör att man lägger några spänn 
extra för att få en 850 mellan skinkorna 
den här vintern. Ski-Doo levererar helt 
klart den starkaste tvåtaktaren detta år 
i och med sin fina 850. Vill du ha något 
värre så ska du titta på nästa tillverkare. 

Arctic Cat
Arctic Cat kan i princip hitta på vad som 
helst. Vi slutar aldrig att förvånas över 
deras sätt att arbeta och är det någon 
fabrikant som kan bestämma sig för att 
göra någonting omgående så är det den-
na tillverkare. Rent historiskt så är Arctic 
Cat tillverkaren som har gett oss flera 
övermotoriserade maskiner som blivit 
ikoner. Jag kan rabbla upp flera stycken 
men nöjer mig med att säga Thundercat. 
Denna trecylindriga tvåtaktare som slutli-
gen fick en motor på fulla litern! Namnet 
Thunder Cat dammas återigen av men 
där slutar likheterna. Visst är motorn tre-
cylindrig, men numera av fyrtaktsmodell 
och med turbo. Vi som är medvetna sko-
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Det här är en riktigt tungviktare. Thundercaten väger en hel del den också, men är å andra sidan väldigt potent på alla sätt 
och vis. En magiskt maskin som fått ärva ett magiskt namn. 

Sällan har vi haft så roligt på leden som den eftermiddagen vi hade med oss en MXZ 850 och årets ZR 8000. Effekten 
finns att ställa ut bakänden när hastigheten närmar sig tresiffrigt. Trots att ZR:en är en yvig maskin så ligger den som ett 
strykjärn i kurvorna. 

Arctics egna semidirektinsprutade 600 C-TEC2 motor är en trevlig pjäs som en-
ligt mig kommer att få ett syskon nästa år. Ryktet säger att Arctic släpper en ny 
liknande motor fast på 800 kubik eller mer nästa år. Som om det skulle behövas. 
Den gamla insprutade 800:n från Suzuki levererar mer än väl och är en elak rackare. 

ZR 6000 137 Sno Pro ES har som sin 
storebror elstart. Men där slutar egent-
ligen lyxen då dessa maskiner känns 
väldigt mycket cross. På ett bra sätt. 

teråkare vet ju att chassit kommer från 
Arctic Cat medan det är Yamaha som 
står för motorn. Du hittar motsvarande 
modell om än i lite längre utförande hos 
Yamaha då den hos japanerna kallas Si-
dewinder. Thunder Cat och Sidewinder 
skiljer sig på en rad punkter och vi väljer 
därför att behandla dom som två olika 
individer. Nu är det Thundercat som 
gäller. Thundercat är helt klart den star-
kaste korta maskin som någonsin tillver-
kats. Effekten uppges till 180 hästkraf-
ter, men bromsningar har visat att den 
ger betydligt mer. Med små blygsamma 
modifikationer så kliver hästantalet upp 
över 200 hästar och med en chip eller 
omprogrammering av boxen samt annan 
ljuddämpare så tangeras 250-hästars-
stecket enkelt. Med detta sagt så har 
vi satt ribban vad det gäller prestanda. 
En Ski-Doo 850 känns i förhållande till 
denna maskin slö. Och då ska ni veta att 
en 850 går som satan. 

Jag gillar den för ändamålet anpas-
sade fyrtaktstreans karaktär. Då ska 
jag samtidigt säga att jag aldrig gillat 
Arctics turbotwin som lät och upplevdes 
som en trimmad båtmotor. Trean är len, 
stark och ger tillsammans med en riktigt 
bra variatorsetup en maskin utan allt för 
mycket turbolag. Om du vill ha turbot-
ryck, så har du turbotryck. Thundercat 
känns inte som en Arctic Cat 7000 med 
eftermonterat turbosystem, tvärtom. 
Den känns fabriksbyggd samtidigt som 
dom lyckats bra. Som ledracer är den 
helt suverän om du har i åtanke att den 
är tyngre än en tvåtaktare. Den bör kö-
ras med försiktighet innan du vant till dig 
vid både den hissnande accelerationen 
och längre bromssträckan. Handle with 
care, som det brukar heta i USA. Förar-
positionen är suverän samtidigt som den 
upplevs som solid. 

Har du dryga 165,000 som ligger och 
skräpar någonstans, köp en vettja. Eller 
varför inte låna upp på huset, det är värt 
det, jag lovar!

ZR
ZR är ett namn som brukar tala om för 
föraren att du lär vara beredd på att det 
händer grejer när du trycker in gashand-
taget, och jag kan tycka att det fortfa-
rande stämmer. Alla andra på markna-
den förekommande sportskotrar har 
dresserats att bli mer civiliserade för att 
i slutändan gå fortare och vara mer lätt-
körda. Årets ZR är mer dresserad än nå-
gonsin, men är ändå den sista rebellen. 
Framtoningen, ljudet, känslan, ja allting 
är mer cross och värsting än allt annat 
på marknaden. Arctic Cat ZR 600 eller 
800 Sno Pro ES 137 är två till utseendet 
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Det blir inte mycket tuffare än så här och det ska mycket till in-
nan du behöver uppgradera dig då det gäller fjädringen på en RE. 
Vet du med dig att du kanske vill ta det lite lugnare och uppskat-

tar en snällare maskin så ska du tänka en gång till. 

Det finns olika sätt att bygga en instegsmaskin. Jag gillar Lynx variant som tar 
lite mer betalt, men som samtidigt också låter kunden få relativt mycket att köra 
med. Lynx Rave 600 E-TEC är ett mycket bra val.

Det märks att Lynx har skotercrossen i blodet och att mycket av inspirationen häm-
tas från banan. För riktigt hård skoterkörning på led är Lynxen ett utmärkt alternativ.

ganska lika maskiner, tills du sätter dig 
på och kör. Eftersom det är 800:n som 
gett mig mest intryck så börjar jag med 
den. Enligt ryktena är det här sista året 
som Arctic Cat kommer att använda sig 
av Suzukis 800-twin. Lite synd tycker 
jag då den verkligen biter ifrån och är 
och har varit en riktig slitvarg. Det blir 
sällan något fel på den här motorn sam-
tidigt som den är aggressiv och stark. 
Den har inte alltid varit renast eller dragit 
minst bensin, men såna petitesser ski-
ter man ju i. Motorn kan beskrivas som 
otämjd och krispig vilket jag alltid gillat. 
Tillsammans med det vassa och aggres-
siva chassit är det här en maskin som 
man kör aktivt, eller blir körd. 

Enligt ryktena kommer den nya egen-
tillverkade, renare och starkare 800-mo-
torn nästa år, men detta har vi inget be-
lägg för idag. Men lägger vi ihop 1+1 så 
är möjligheten stor att det kan bli just så. 
Den ska tydligen baseras på 600-mo-
torn och dess teknik och jag måste ge 
Arctic Cat en eloge för C-TEC-2 motorn 
som verkligen har levererat utan krångel. 
I vanlig ordning är det ett ytterst person-

ligt val, vad man väljer för motorstorlek. 
600:n är riktigt bra på alla sätt och vis, 
men samtidigt känns det som om man 
missar någonting genom att inte välja 
den starkare och mer underhållande 
800:an. Dryga 16000 spänn skiljer 
dem åt och du får bestämma själv om 
du tycker det är värt de extra slantarna 
drygt 30 extra hästarna kostar. ZR 800 
gillar gropiga leder men också långa 
svepande böjar som kan tas på fullt ställ. 
Ät makaroner ett tag och ta det dyrare 
alternativet. 

Lynx
På något sätt tycker jag att Lynx är till-
verkaren som i mångt och mycket byg-
ger maskinerna som är anpassade för 
våra förhållanden. Även om amerika-
narna  har byggt ledmaskiner ämnade 
för dålig led i många år nu så känns det i 
alla fall som om Lynx är närmast oss här i 
Norden. Men det gör samtidigt att Lynx-
arna är tuffare än många andra tillver-
kare. Tuffare i sin framtoning och setup. 
Nu behöver inte det vara någonting ne-
gativt, utan snarare positivt för de flesta. 

Men du bör i alla fall veta om det. Släkt-
skapet med crossmaskinerna är påtag-
ligt och om man kan tycka att en XCR 
är en tuff ledskoter kan en Lynx Rave RE 
uppfattas som en lite mildare crosskoter. 
Just detta behöver inte alltid vara posi-
tivt, framför allt om man inte är beredd 
på det. Men är det just detta man är ute 
efter så kan man inte köpa en bättre ma-
skin. RE-modellen finns i både 600- och 
800-utförande och den uppmärksamme 
märker ju direkt att den största saknar 
50 kubik och därmed inte har den nya 
motorn som storasyster MXZ 850 har. 
Just detta är ingenting att hänga upp sig 
på då den går fullt tillräckligt ändå. Jag 
lovar att det är ytterst få som skulle köra 
fortare på en RE med några hästar till 
under huven. 

Känner du att du är en aktiv ledchauf-
för som kanske inte kör alltför många mil 
i stöten utan vill ha ut det maximala på 
den riktigt dåliga leden så ska du utan 
tvekan kolla närmare på dessa två. Jag 
hade inte tvekat att ta 600:an då den 
alltid gjort sig bra i detta utförande. Är 
du lite mesigare, eller vad vi kallar för en 

nybörjare, så saluförs Rave 600 E-TEC 
som en instegsmaskin för 109,900. Jag 
kan utan att tveka skriva under på att 
det här är det bästa köpet för dig. Visst 
kostar den dryga 25,000 mer än en Indy 
550 men den är samtidigt minst 50 % 
bättre, vilket gör att de extra slantarna 
är en bra investering. I vanlig ordning är 
det en hel del saker de sparat in på då 
det gäller denna modell och då framför 
allt stötdämperiet. Men är du lite nybör-
jare men samtidigt vill att det händer nå-
got när du gasar så är det här modellen 
för dig. 

Tips från coachen
Det där med att köpa skoter kanske inte 
är det lättaste. Är du ute efter en kort 
maskin så är det inte helt omöjligt att 
det finns lite osålda maskiner från alla 
tillverkare från förra året. Maskiner som 
är extremt bra prisade. Det kan vara värt 
att kolla upp i alla fall. Ett tips från din 
personliga coach bara. 
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Yamaha

Sidewinder Turbo

Special exhaust system

High-tech turbo unit

Triple throttle bodies

Unique piston cooler

Super-efficient Mitsubishi ECU!

www.yamaha-motor.se

Forged aluminium pistons

“There’s a new king-of-the-hill engine in the  
snowmobile market, and it comes from Yamaha!”
 - Snowgoer.com



Specifikation Fogelsta 6520
Totalvikt (kg) 3500
Lastvikt (kg) 2554
Tomvikt (kg) 946
Invändiga mått 518 cm x 204 cm x 34 cm
Bromsar Ja
Axlar 2
Tipp Dubbelverkande
Hjulstorlek 195/50R13”C
Pris  61,595 ink moms

Det där med att frakta skotrar är ett helvete och 
vissa gånger ett olösligt problem, eller?
Av: Björne

Jag har provat det mesta i släpvagns-
väg och kan med handen på hjärtat 
säga att det är en djungel. Det är en 

snårig bransch då vi ställer höga krav på 
våra vagnar eftersom vi använder dom i 
en hård miljö. Snö, kyla och salt är inte 
snällt mot vare sig ytskikt eller elektriska 
komponenter. Sen har vi ju problemet 
med att skotrarna blir fula om de får stå 
i slasken vilket i sin tur betyder att man 
behöver ha en kåpa som i sin tur är svin-
dyr. Hur vänder man då på problemet att 
frakta fyra skotrar till något positivt? Det-
ta är svårt då inte många vagnar tar fyra 
fullånga skotrar idag, framför allt inte om 
man ska ha dom under en kåpa. Jag har 
därför börjat titta lite på alla möjliga slags 
vagnar och lösningar och fastnade för en 
såkallad entreprenadvagn från Fogelsta. 
Den heter Fogelsta 6520 och är extremt 
robust då den har en totalvikt på 3500 

kg vilket är precis vad jag får dra på mitt 
BE-kort jag tog i våras. Jovisst serru, ef-
ter drygt 30 års smygkörande så tog jag 
mig i kragen och tog det där kortet. Om 
det var svårt? Inte det minsta, utan sna-
rare lite drygt då man måste läsa flera 
böcker och därtill lära sig det mesta som 
står däri. Inte kul, men inte heller allt för 
svårt. Ta BE. Då blir det roligare att dra 
en stor vagn. Du vet väl förresten om att 
din försäkring inte gäller om du smäller 
din bil med en för tung vagn bakom, då 
du inte har körkort för ekipaget? Nu vet 
du det i all fall. Åter till vagnen. 

Vad vill jag ha?
Vad vill jag kunna kräva av min vagn? 
Jag vill ha en robust multivagn som kan 
tillgodose alla slags transportbehov. 
Jag har tillexempel en riktigt fin biltrailer 
hemma som av någon anledning betrak-

tas av de flesta i min närhet som allas 
egendom och ett gratis alternativ istället 
för en hyrtrailer på Statoil. Detta upprör 
mig lite grann vilket resulterat i att den 
nu är till salu. Jag vill därför ha en an-
nan slags vagn som inte ser ut som en 
biltrailer, men skulle kunna fungera som 
en. Detta för att lura mina släpvagns-
kompisar. Den måste därför ha ramper 
och tipp eftersom jag vill köra min sport-
bil på den ibland. En Fogelsta 6520 har 
det samtidigt som den är robust nog att 
kunna användas till allt möjligt då jag ofta 
kör byggmaterial med mera.

Entreprenör
Jag hittade i alla fall den här entrepre-
nadvagnen i Fogelstas sortiment. Den 
har som sagt en totalvikt på 3500 kilo 
vilket i sin tur betyder att den får lasta 
mellanskillnaden på vagnens tjänstevikt 
och den uppgivna totalvikten. I detta fal-
let väger vagnen 946 kilo vilket betyder 
att den får lastas med totalt 2554 kilo. 
Enkelt och klart som korvspad. Om mitt 

mål är att lasta fyra snöskotrar på den 
här vagnen så kan jag ju med enkelhet 
räkna ut i mitt huvud att 4 x 300 kilo inte 
blir mer än 1200 kilo, vilket med god 
marginal gör att jag kör helt lagligt. Men, 
tyvärr inser jag att vagnen är lite för smal 
och lite för kort för att på ett enkelt sätt 
få upp fyra längre skotrar vilket gör att 
jag måste tänka till lite extra, samt kon-
struera någonting eget. En Fogelsta 
6520 mäter 518 cm x 204 cm vilket är 
i minsta laget för mina behov, med detta 
kan åtgärdas, som sagt. När jag ändå är 
i konstruktionstagen så ska jag samtidigt 
fixa till någonting som skyddar skotrarna 
mot diverse grus- och saltsprut. Mer om 
detta i nummer fyra av SnowRider. 
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Fogelsta 6520 har ett dubbelverkande hydrauliskt tippbart flak med en robust ramp. 
Dessa egenskaper är för mig helt suveräna och någonting som jag verkligen be-
höver. Att lasta ett gäng hjulingar eller snöskotrar blir nu hur enkelt som helst. 

Nersänkta lastöglor är både positivt och negativt. Det positiva är att dom aldrig är 
ivägen och det negativa är att de fylls med snö och vatten och då lätt fryser fast på 
vintern.

Som synes så är det här en riktig multivagn som kan lasta det mesta på ett enkelt 
sätt. Vi hittade den här Fogelsta 6520-vagnen i deras entreprenadsortiment.

En Fogelsta 6520 mäter 518 cm x 204 cm vilket är i kortaste samt smalaste laget. Detta gör att vi måste hitta på en bra egen lösning, och jag tror mig ha svaret på detta. Ge 
dig till tåls till nummer 4 av SnowRider. BE-kort är en nödvändighet för många av oss men det är lite drygt att ta. Drygt på så sätt att man måste lära sig en massa saker 
utantill vilket inte är det lättaste när man passerat 30 och lite till. 
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Alla som gillar att trimma, fixa och 
bygga om sin motor måste för-
ändra motorstyrningen på något 

sätt, då den sällan eller aldrig fungerar 
bra i originalutförande för en modifierad 
motor.

Det kan också vara så att man vill 

Det där med att bestycka om skotern har man 
ju alltid pysslat med. Men tänk dig möjligheten 
att göra det utan att röra en enda skruv!
Av: Alf Sundström

ställa om själva styrningen som enda 
åtgärd för att på så sätt öka motorns 
prestanda, skillnaden för en turbomotor 
kan då bli extrem bara man kan justera 
in motorn korrekt. På den gamla goda 
tiden kunde det betyda att man bytte 
fjädrar i tändningsförställningen och jus-

terade grundtidpunkten samt bestyck-
ade om förgasaren, men det är tyvärr 
inte så enkelt nu för tiden.  Nu är alla 
motorer elektroniskt styrda och vill man 
som exempel ändra bränslemängden är 
del lite svårare än förr. Många metoder 
finns och alla har sina fördelar. Att höja 
bränsletrycket är ofta enkelt och billigt, 
i alla fall på ”mellanmoderna motorer”, 
men det är en rent dålig lösning då det 
ger en linjär ökning över hela registret 
vilket sällan är vad man önskar. Många 
väljer att modifiera insignalerna från en 

eller flera givare och på så sätt få original 
ECU att göra som man önskar, det kan 
ibland fungera hyffsat.

Vanligare är att man monterar en extra 
styrbox som antingen sköter en upp-
sättning extra injektorer eller modifierar 
signalen ut till originalinjektorerna, en 
många gånger väl fungerande lösning. 
Problemet med detta är att man sällan 
kommer åt att ställa tändtidpunkten och 
att inbyggda säkerhetspärrar fortfarande 
är kvar i ECU:n och om de löser ut får 
man jobba vidare med att ställa om in-
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Så här enkelt är det att justera in och trimma  motorer i dag, man blir inte alls skitig om fingrarna.

Styrdonet är anslutet till Maptuner X enheten. Nu tankar vi ner originalfilen från ECUn som sedan analyseras av Vtechtuned 
och modifieras. En ny fil tas alltså fram och den tankar vi sedan ner. Tillsammans med en ny ljuddämpare har vi sedan ökat ef-
fekten med ca 50-80hk.

signaler tills allt fungerar. Enklaste sättet 
är att byta ut originalprogrammet i styr-
donet mot ett som är avsett för den mo-
difierade motorn, men då måste man få 
tag på någon som klarar av det och inte 
bara leker med modifiering av insignaler. 
Det gäller alltså att ha kunna program-
mera om mjukvaran i grunden om man 
ska förändra varvtalsspärr, laddtryck, 
säkerhetssystemen, trottelaction, tänd-
kurva och så vidare. Nu finns det faktiskt 
ett svenskt företag som kan allt detta 
och deras nyaste enhet MapTunerX är 
rena trolleriboxen för dig som vill ha lite 
mer att köra med!

Vtechtuned/Maptun, nu 
även för skoteråkare    
Företagen Vtech och Maptun har sedan 
en mängd år jobbat med omprogramme-
ring av styrdon till de flesta fordon. Re-
kreationsfordon som vattenskotrar och 
ATV/UTV har de mycket stor erfarenhet 
av och sedan ett par år har de även bör-
jat med snöskotrar. 
Deras nya handhållna enhet heter alltså 
MaptunerX och det är en helt igenom 
svensk design som är tänkt att fungera 
inte bara för att byta mjukvara i ECU:n 
utan även om man vill ha en display där 
att man i realtid kan ta till sig alla mätvär-
den av intresse. 

Användarvänligheten är mycket hög, 
även för de som inte gillar datorer, vil-
ket passar mig utmärkt. Att tanka ner 
originalprogrammet är hur enkelt som 
helst, man ansluter bara den medföl-
jande kabelsatsen, följer handenhetens 
anvisningar och efter ett par minuter är 
det klart. Sedan kopplar man upp enhe-
ten mot en PC där man har tankat ner 
ett program från deras hemsida och 
synkroniserar enheten, filen hamnar då 
i deras server.

För de modeller där det redan finns ett 
lämpligt program är det bara att logga in 
på hemsidan och tanka ner ett sådant 
och sedan föra över det till skoterns 
ECU. Är skotern helt ny på marknaden 
utvecklar de en mappning som fungerar 
för den och har man speciella önskemål 
tar de fram en för just dig. Önskar man 
själv utföra mappningen så väljer man 
tillägget MyMapeditor software och då 
kan man ändra bränsle, tändning samt 
varvtalsspärr. Vi ska testa vår Maptuner 
X på Yamahas nya Sidewinder och se 
hur den fungerar med högre laddtryck, 
omjusterad tändning samt bränsle-
mängd och höjd varvtalsstopp.

Vi återkommer senare i vinter med 
resultat.
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NYTT & NOTERAT

Red Bull har börjat sälja solglasögon och goggles, fi nns i fl era olika färger och med 
olika linser. Mer info på www.redbullshop.com
Red Bull har börjat sälja solglasögon och goggles, fi nns i fl era olika färger och med 

Flera åkare presenteras efterhand, Winter X Games körs 26-29 januari i Aspen.
Snow Bike Bikecross – Axell Hodges, Brock Hoyer, Robbie Maddison, Ronnie 
Renner, Reagan Sieg, Jackson Strong. Snowmobile Freestyle – Cory Davis, Heath 
Frisby, Levi LaVallee, Colten Moore, Joe Parsons, Brett Turcotte. Snowmobile 
Best Trick – Heath Frisby, Colten Moore. Snowmobile Snocross – Logan Christian, 
Tucker Hibbert, Elias Ishoel, Ross Martin, Kyle Pallin, Adam Renheim, Corin Todd, 
Tim Tremblay. Snowmobile Snocross Adaptive – E.J. Poplawski, Mike Schultz, Paul 
Thacker, Jeff Tweet, Jim Wazny. Foto: Joe Wiegele/ESPN Images.

Som första bolag har Svedea gjort användandet av skyddsutrustning premiegrun-
dande i snöskoterförsäkringen. Det innebär att de skoterkunder som använder 
ryggskydd får en lägre premie på sin försäkring. Från och med oktober erbjuder 
Svedea billigare försäkring för de skoterägare som använder ryggskydd när de kör. 
Bolaget blir genom detta först med att låta personlig skyddsutrustning påverka hur 
mycket en skoterägare ska betala för sin försäkring. – Vi vet att många skoterförare 
använder ryggskydd och vi vill självklart premiera de som tänker på säkerheten och 
skyddar sig när de kör. Även om ryggskydd inte minskar antalet skador så blir de per-
sonskador som inträffar mindre allvarliga, säger Fredrik Lilliehöök, produktchef för 
snöskoterförsäkring på Svedea. Användandet av ryggskydd ger lägre pris på alla Sve-
deas skoterförsäkringar utom garageförsäkringen och den nya classicförsäkringen.

Femekrade hjul i 
snygg design från 
BilletX. Mer infor-

mation hittar du på 
www.billetx.se

Fogelsta S1945 är en av marknadens 
mest stabila snöskotervagnar med 
gott om plats för två snöskotrar och 
möjligheten att välja outline- eller inl-
ineutförande. Den nya släpvagnen har 
ett längre fl akmått vilket ger utökad 
lastyta och förenklad lastning av 
skotrar och andra tillbehör. Den låga 
uppkörningsvinkeln på fl aket ger rätt 
förutsättningar för smidig lastning. 
Baklämmen är klädd i lågfriktionsmate-
rial för att minimera slitage. Inline-modellen med hjulen infl yttade under fl akytan 
minskar totalbredden och gör att vagnen spårar bättre efter bilen. S1945 Inline är 
även utrustad med tre extra bindöglor i mitten av fl aket för fl exibel surrning av las-
ten. Skärmhusen i plåt är klädda med lågfriktionsmaterial för att minimera slitage 
och skydda lasten. Läs mer om S1945 på www.bjornlyan.se

Vinteroverallen heter Penguin och har för fjärde 
året i rad utsetts i Bäst-i-Test kategorin ”Bästa 
Premiumoverall”. Med hela 10 av 10 möjliga poäng 
togs vinsten hem. Overallen håller ditt barn varmt 
och torrt hela kalla vintersäsongen. Den är vat-
tentät, har en mycket hög andningsförmåga, har 
tejpade sömmar och vattentäta dragkedjor. Cirka-
pris 1 999 kronor, för storlekar och färger gå in på 

www.isbjornofsweden.com
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NYTT & NOTERAT

Simpson Ghost, en integralhjälm för förare som sätter bekvämlighet i första hand 
och vill ha en hjälm med ett kaxigt yttre. Finns i färgerna vit, svart, mattsvart och 
kolfi ber. Dessutom fi nns en hel uppsjö med tillbehör. Yttre visir i fyra olika färger, 
inre solvisir i tre olika färger och bluetooth headset. Simpson M50, en öppen ret-
rohjälm med helt rätt utseende för det veteranåkande folket. Finns i färgerna vit, 
svart, mattsvart, matt gun metal, gul och röd. Mer information fi nns på 
www.simpson-europe.com

Världens första 3D VR 360°kamera i konsumentprisk-
lassen är på väg till Europa i början av 2017. Vuze kam-
eran är liten, lätt och smidig att använda. Har åtta full 
HD kameror som tillsammans tar upp video och ljud i 
360 grader, i 2D eller 3D. Varje enskild kamera har en 
bildvinkel på120° horisontellt och 180° vertikalt, som 
tillsammans ger 4K stereoskopiskt 3D 360 VR-material. 
Kan fjärrstyras med app för iOS och Android. Upp till en 
timmes inspelning. Programvaran Software Studio sam-
manfogar materialet från de åtta HD-kamerorna till en 
360°-fi lm i 4K. Detta görs snabbt och med ett klick. Har 
löstagbart handgrepp som ger fl era olika alternativ att 
hålla kameran. Påkostad väska för transport och skydd 
följer med. Vuze kommer i fyra färger: gul, blå, svart och 
röd, storlek (12 cm x 12 cm x 3 cm). Cirkapris 9 199 kro-
nor, mer info på www.focusnordic.se

Regeringen har nu skrivit på ett avtal med Norge som tillåter svenska snöskoter-
förare att korsa gränsen mot Norge. Under fl era år har det varit problem för alla med 
svenskt förarbevis för snöskoter att passera den norska gränsen eftersom Norge inte 
har erkänt det svenska förarbeviset. Situationen har varit otillfredsställande eftersom 
det norska förarbeviset gällt i Sverige. Regeringen har därför förhandlat fram ett avtal 
med den norska regeringen som innebär att det svenska förarbeviset också är gilt-
igt i Norge. Med det här beslutet förenklas både snöskoterturism till Norge och möj-
ligheter för personer med svenskt förarbevis att söka jobb i Norge där skoterkörning 
ingår. Avtalet träder i kraft i mitten av december 2016.

Active Extreme 2.0 består av helt nya Cool-
max Air materialet, ett högpresterande fi ber 
utformad till en propeller som på ett unikt 
sätt driver bort fukt från huden och ger op-
timal luftgenomströmning för att bibehålla 
optimal kroppstemperatur trots tuff träning. 
Fiberytan har ett större tvärsnitt, vilket ger 
en större yta för svetten att tränga igenom, 
som i sin tur leder till snabbare och bät-
tre fukttransport. Materialet väger 
100 gram/m², vilket gör Active Ex-
treme 2.0 20 gram/m² lättare än 
sin föregångare. Meshpaneler med 
stora hål säkerställer fukttrans-
porten och designen är framtagen 
så att du är obehindrad i ditt rörel-
semönster. Finns för dam och herr 
i storlekarna XS-XL och i färgerna 
vitt och svart samt smoothie och 
deep/gale/calypso för dam och 
deep/vega samt drama för herr. Se 
de olika modellerna och priser på 
www.craftsportswear.com

Shakopee overall i coatad taslan, tejpade sömmar, 5000/5000, vattenpelare/andas-
funktion och fl eecefoder. Löstagbara reglerbara hängslen. Ventilationsöppningar och 
avtagbar huva. Snölås i benslut & stormcuff med tumgrepp. Reglerbar midja, ärm-
vidd, huva, benvidd & benlängd. Unisexstorlek XS–2XL. Se mer på www.jofama.se

Positiv nyhet för 
snöskoteråkare
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Drömmer du om att fara till USA 
och shoppa skoterdelar i den 
världsdel där skotern föddes? 

Fara runt i gigantiska lokaler och köpa 
specialprylar för en spottstyver samt 
besöka alla legendariska företag där sa-
kerna byggs? Varför inte? Far dit, men 
var beredd på att en del saker inte är 
som du tror de ska vara. 

Att besöka företag som arbetar med 
eftermarknadsprodukter för rekrea-
tionsfordon är givetvis intressant och 
spännande men det kan också vara 
riktigt förvånade. Jag har själv upplevt 
den nästan chockerande känslan av 
besvikelse när det visar sig att ”dröm-
fabriken” som bygger det man velat äga 
i åratal består av ett fallfärdigt skjul med 
en uråldrig maskinpark och ett par un-
derbetalda individer som arbetare. För 
en del år sedan besökte jag en mycket 

Jag slutar aldrig förvånas över hur duktiga vi är i Sverige. Framför allt vi 
som verkar i snöskoterbranschen.
Av. Alf Sundström 

känd byggare av specialsnöskotrar ute 
på glesbygden i Washington State och 
det var en upplevelse. Företagets ägare 
skröt vilt om dess enorma omsättning 
samt höga vinst och inget denna firma 
sålde var billigt. Delarna och de kom-
pletta skotrarna var fina på alla sätt men 
lokalerna var rena skämtet. En industri-
byggnad från Reagans tid, tiden då han 
var skådespelare alltså, bestående av 
ett lager plåt som var både inner- samt 
yttervägg. På vissa ställen glipade plå-
ten och man såg rätt ut i vinternatten. 
Här jobbade man med kundskotrar som 
kostade ett par årslöner, en ologisk kom-
bination. Vi snackar alltså i princip om 
ett bristfälligt uppvärmt kallförråd i mise-
rabelt skick som fungerade som arbets-
plats i ett vinterklimat liknade Sveriges, 
helt otroligt! Det hängde dyra delar efter 
väggarna och skotrar samt specialbyg-

gen var spridda huller om buller runt 
lokalen. Ett litet tomtehus med värme 
fanns där inne för dator samt pappers-
jobb samt en mindre tillbyggd lokal som 
var isolerad och där hade man bara 
de ömtåligaste delarna. Tyvärr är detta 
inte den enda underliga arbetsmiljö jag 
sett i USA då det där borta verkar som 
att majoriteten består av antingen rena 
skitställen eller också högteknologiska 
arbetsplatser. Alla som gnäller över att 
”vi svenskar är så jä-la lagom” borde be-
söka Trump-land och se vad motsatsen 
till lagom innebär, det är inget som vi bör 
eftersträva.

Hole in the wall
I ett land utan fungerande regler för dess 
arbetsmarknad finns det ingen riktigt bra 
anledning att ha fina lokaler för lönesla-
varna, det är bara en onödig kostnad! 

Jag har även besökt fabriker där loka-
lerna sett lika bra ut som i Sverige (nära 
i alla fall) men då var det industrier med 
modern högteknologi så frågan är om 
arbetsmiljöomsorgen i första hand är 
avsedd för de dyra CNC-maskinerna?

En oerfaren svenne kan därför upp-
leva en riktig kulturkrock där borta. Fun-
dera dessutom en liten stund på varför 
”motor-dokusåporna” typ American 
Chopper visar så mycket av just den fina 
verkstaden och miljön där inne? Kan det 
bero på att det är lite unikt att jobba på 
ett så välordnat ställe och därför har det 
en hög ”Wow-faktor”? Men visst kan 
man hitta fina skoteraffärer som i första 
hand säljer nya maskiner men många 
gånger är inte heller de så imponerande 
som man kan tro i ett land som ska vara 
störst, bäst och vackrast. Det kan vara 
frågan om ett ”hole in the wall” firma 
med plats för maximalt 5-10 skotrar och 
det känns då som här hemma på den 
gamla tiden. Samma sak kan alltså sä-
gas om majoriteten av tillverknings- samt 
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Febril verksamhet i verkstaden hos 
bodenfirman Sixten Nilsson. Nya skotrar 
ska monteras ihop och andra ska servas, 
veckorna under hösten är fulltecknade!

reparationsverkstäderna där borta, ofta 
mindre än vad man föreställer sig och 
man har känslan av att det är som här 
hemma, fast på 50-talet! Den märkliga 
paradoxen är att många som jobbar med 
specialprylar i USA är ytterst duktiga yr-
kesmän med en enorm hantverksskick-
lighet trots sin usla arbetssituation. Det 
kan vara svårt att förstå när man svär 
över illa passande produkter från detta 
land att företaget som levererade dyng-
an har duktiga anställda. Förklaringen är 
troligvis att då det inte finns någon kva-
litetsnorm i USA kan en produkt säljas 
oavsett hur illa den passar eller fungerar 
med den kan också var hur bra och fin 
som helst. Har man tur får man en del 
som passar samt fungerar tillverkad av 
en yrkesman där företaget har sin hem-
vist och har man otur kommer den från 
ett helt annat ställe på jordklotet och 
passar inte alls, fungerar ej samt ser ut 
som skit. Jag är själv hårt prövad när det 
gäller en del eftermarknadsprylar från 
USA och är därför mycket skeptisk till 

delar därifrån innan jag övertygats om 
att de fungerar samt passar. Det är mot 
bakgrund av dessa erfarenheter som jag 
så ofta blir enormt glad när jag besöker 
snöskoterföretag här hemma. Över-
raskningen är ofta den motsatta, man 
funderar på hur kan de ha så fina lokaler 
och ett så enormt utbud samt så hög 
kvalité? Tydligen bor jag i det bästa lan-
det i världen när det gäller service samt 
försäljning av snöskotrar. Dessutom har 
vi en mängd duktiga tillverkare av efter-
marknadsprodukter som har stora fram-
gångar även i Nordamerika.

Imponerande butiker att 
besöka!
Den sista helgen i oktober är det som 
vanligt skoternsdag och alla handlare 
har fullt upp i dagarna två. 

Jag missar aldrig denna folkfest och 
begav mig på en pilgrimsfärd i min egen 
hemkommun Boden samt en kort tur till 
Luleå. Första butiken var till min barn-
doms Ski-Doohandlare Tord Sundström 

i Bredåker och här är det sedan länge 
riktigt snyggt i butiken men det utvecklas 
ändå för varje år. Denna handlare mot-
svaras av de allra finaste man kan hitta 
på landsbygden i USA och jag saknade 
inget i utbudet, utom den mytomspunna  
nya 850:in så klart (kommer om någon 
vecka). Välvårdade och fina lokaler på 
en nivå som skulle göra mängder av 
amerikaner avundsjuka. Jag for vidare till 
Sixten Nilsson i Boden där den stora för-
säljningsbutiken nyligen kompletterats 
med en kanonverkstad som verkligen är 
något i hästväg. Ljus och rymlig med en 
enorm takhöjd och väl fungerande ven-
tilation, så ska det se ut! Sedan for jag 
förbi Yamaha Center i Luleå eller Heds 
Motor som jag säger. Lokalerna är rent 
ut sagt enorma och förklaringen till det 
kan vara att man också inriktar sig på 
båtar som är rejält utrymmeskrävande. 
Toppmodernt och enormt stort är det 
oavsett vad man jämför med. Det kän-
des som att om lillgrabben smiter från 
mig så får jag nog ringa Missing People 

för att återfinna honom. Skotrar står där 
i rader och den som letar efter en begad 
maskin har minst sagt ett stort utbud att 
välja från. Samma sak gäller för Navis 
på Storheden, en nybyggd toppenbutik 
där man kan köpa en ny Arctic Cat och 
alla tillbehör som finns att få tag på. En 
bit därifrån ligger den helt nyöppnade 
Lindroths Motorcenter som är en sam-
manslagning av gamla Lindroths samt 
anrika Kalix Maskiner och ska därmed 
vara Norrlands största motorcenter. Jag 
har tyvärr inte haft tid att besöka dem 
men hört mycket goda ord om butiken. 
Så runt om i min hembyggd finns det 
mängder av företag som arbetar med 
snöskotrar på olika sätt och jag har här 
givetvis endast nämnt ett fåtal av dessa. 
Och att skoterhandlare bygger och re-
noverar sina lokaler är inget unikt för 
Norrbotten, tvärtom! Tydligen är det så 
här hemma i Sverige att alla i branschen 
satsar inför framtiden och ser vår hobby 
som ett bestående intresse. Mycket kul 
tycker jag. Och för att avsluta min rund-
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Gaskoppen till TIG-svetsen 
är den största jag har sett, 
“perfekt för titan och man 
kan ha ett enormt utstick” 
förklarar Robin. Sedan ser 
det coolt ut också! 

resa i skoterkommunen Boden passade 
jag på att titta in hos en tillverkare av av-
gassystem som heter R.J.W.C.

Ljuddämpare till 
nöjesfordon på export, en 
livskraftig affärsidé
I min hemstad så finns det ett företag 
som heter Robin Janssons Weld & 
Custom eller R.J.W.C. och jag har hört 
talas om det i ett par år men inte besökt 
firman. Robin är en ung kille med lugn 
framtoning och han var mycket glad att 
jag kom och kollade vad han och hans 
anställda jobbade med. Hittills har de 
mest byggt system till ATV samt UTV 
men nu utvecklar man system även för 
snöskotrar som snart ska vara färdiga 
för försäljning. Givetvis är den nya Ya-
maha Sidewinder/Arctic Cat 9000 en 
av modellerna som kommer i fråga men 
även system till BRPs samt Polaris po-
puläraste modeller är på gång. Företa-
get har redan nu en stabil kundbas på 
hjulingsidan och de börjar som vanligt 
med att köpa in en modell för att bygga 
prototyperna på. 

Därför har man ett par nya fordon som 
bara används till utveckling av produk-
ter. Verkstaden är välbyggd och stor 
med fokus på arbetsmiljö samt kvalitets-
tänk. Svetsutrustningarna är upplagda 
i stationer separata utsug som gör att 
inget arbete sker i skadlig rök. Speci-
albyggda roteringsbord hjälper till när 
man ska göra TIG-svetsar av högsta 
kvalité och allt i utrustningen är anpas-
sat för att möjliggöra bästa slutresultat. 
Produkterna är imponerande välbyggda 

och detaljarbetet av högsta klass ända 
ner till förpackning och emballage. Vad 
sägs om en liten tub kopparpasta för 
monteringen med företagets logo på? 
Dessa sänds med i varje avgassystem 
tillsammans med en insexnyckel som 
amerikanarna behöver för att kunna dra 
de metriska skruvarna, deras egna är 
som bekant i tum! Kartongerna är skräd-
darsydda vilket ytterligare ökar kvalite-
känslan och ordningen på arbetsplatsen 
är gränsfall till manisk, snyggt är det vil-
ket som! Till snöskotrarna planeras det 
två typer av ljuddämpare, en med låg 
ljudnivå för oss skandinaver samt en för 
race samt Nordamerika där kunden vill 
att det ska låta lite högre. Då det gäl-
ler hjulingar så använder man sig oftast 
av en Dobeck EFI kontrollbox för att 
justera insprutningen och det fungerar 
bra för majoriteten av ATV/UTV. Men 
många snöskotrar kräver en mer avan-
cerad lösning och det är inte riktigt klart 
exakt hur exempelvis Sidewinder ska få 
den nödvändiga  bränsleanrikningen när 
laddtrycket och därmed effekten höjs. 
En total omprogrammering av original-
styrdonet kanske är den rätta vägen att 
gå och är fullt möjligt att utföra. Vinterns 
tester kommer att visa hur man löser 
detta och vilken väg man väljer. Det var 
mycket kul att träffa Robin och se en 
riktigt framgångsrik tillverkare i min egen 
hemby, det är nästan märkligt att jag så 
ofta intresserat mig för handla skoter-
prylar från USA när mina egna grannar 
bygger så fina saker.

Made in Sweden är det som gäller!
Robin står i “packrummet” och ser till att allt emballeras enligt den norm han har 
som krav. Kunderna vill ha ett helhetsintryck av att produkten är marknadsledande 
på allt, då är paketeringen viktig.
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Polarishandlaren Sixten Nilsson har fullt i butiken både med nyaste skotermodellerna samt senaste i personlig utrustning. Vilken skillnad det är jämfört med de första 
gångerna jag besökte dessa lokaler för 30-40 år sedan, då kunde man inte ens drömma om ett utbud som detta.

Robin Jansson är bodenföretagaren som har stora framgångar med sina egentillverkade avgassystem. Kvalitétstänk och efterfrågade produkter samt lyckad marknads-
föring på framförallt Facebook är förklaringen enligt honom själv.
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Jag måste säga att jag blir lika glad 
varenda gång jag får ett mail från 
någon av er läsare ute i landet som 

har tänkt till varvet runt. Tänkt till, rest 
er från soffan och gått ut i garaget och 
genomfört det uttänkta. Jag blir glad och 
imponerad samtidigt som jag får någon-
ting att skriva om. Jag gillar tvåtaktare 
och tycker att Yamahas V-Max 4 är en 
av de fränare motorer som byggts. En 
rak vattenkyld fyra slår det mesta. Daniel 
Björnfot från Luleå har kanske inte några 
direkta drömmar om en fyrcylindrig Ya-
maha-motor men samtidigt så tog han 
tillfället i akt och valde att bygga någon-
ting eget som i alla fall till måtten liknar 
den gamla ikonen. Men där tar likheten 
slut. Det här är historien om Daniel med 
det underliga efternamnet (björnar har 
inte fötter) som en dag fick nog av att 
bara ha två cylindrar under huven. 

Rent logiskt  
Det hela började med ett enkelt spon-
tanköp där Daniel helt plötsligt hade två 
stycken Rotax 340 motorer i sin ägo. 
Han var minst lika förvånad som du kan-
ske blev nu. Han hittade dom på en av 
dom där förödande säljsidorna på Face-
book som ser till att man fyller garaget 
med prylar som man kanske inte alltid 
behöver. 

På väg från motorsäljaren så satt 
Daniel och funderade vad tusan han 
nu skulle göra med dom? Tanken slog 
honom plötsligt. Rent logiskt skulle det 
nästan vara brottsligt att inte prova att 
montera ihop dom. 

Såklart skulle han koppla ihop de 
båda och på så sätt få en fyrcylindrig 

Uttrycket ”Ju fler 
desto bättre” gäller 
många saker. Det 
gäller helt klart vänner, 
pengar och om man 
frågar Daniel Björnfot, 
cylindrar. 

Bild: Daniel Björnfot 
Text: Björn Danielfot
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fläktkyld pjäs som mer än väl skulle fylla 
motorutrymmet. 

Bygget fortskrider
När väl motorfrågan var löst så var det 
dags att lista ut vilket chassi som skulle 
kunna svälja en fyrcylindrig motor. Det 
skulle vara en äldre maskin, så mycket 
visste Daniel. Valet föll på en Arctic Cat 
Pantera 5000. Daniel hade försäkrat sig 
om att motorerna skulle få plats med en 
hederlig tumstock och det kändes som 
installationen skulle få plats med god 
marginal.

Chassiet togs hem och Daniel började 
med att ställa motorerna i motorutrym-
met för att få ett hum om hur mycket 
som behövde modifieras för att få plats 
med allting. Bygget gick framåt. 

Vreds sönder
Det hade obönhörligen blivit dags att 
bygga motorplattan som motorerna 
skulle stå på samtidigt som själva ihop-
kopplingen av motorn måste lösas på ett 
schyst sätt. Funderingarna var många 
och ett första trevande försök med en 
stum övergång mellan motorerna prö-

vades. Den vreds sönder ganska ome-
delbart, redan vid uppstarten. Daniel 
insåg då att man att måste låta samman-
kopplingen att flexa för att hålla. Utan att 
grotta ner sig i allt för stora funderingar 
så smidde Daniel ihop en stadig kopp-
ling i svarven. Han slaktade helt enkelt 
innerskivan från en primärvariator för att 
komma åt konan. 
Konan svetsades fast i en flexande 
kraftöverföring som används på indu-
strisidan. 
Ska man exempelvis para ihop en el-
motor med en pumpenhet använder 

Med lite vilja kan man tycka att dessa två motorer visst får plats i buken på den här 
Panteran. Vilja, våld och vaselin är tre kända hjälpmedel vid såna här situationer. 

Vid försök nummer två så provade Daniel att göra en koppling mellan de båda mo-
torerna som var flexibel. Detta visade sig vara lösningen då den stumma varianten 
gick sönder redan vid uppstart. 

Som synes så sticker avgasrören från ena motorn ut på höger sedan.... Medan 
avgasrören från den andra motorn på vänster sida. 

man såna här kopplingar. Ena änden av 
kopplingen fästest på konan från den 
slaktade variatorn och monterades se-
dan på variatortappen på den högra mo-
torn. Den andra delen av den flexande 
kopplingen svetsades på en stålskiva 
som sedan skruvades fast på remski-
van till fläktdrivningen på den vänstra 
motorn. På så sätt har Daniel två fung-
erande elsystem som jobbar oberoende 
av varandra. Men de gamla brytarför-
sedda motorerna ville inte samarbeta 
med varandra. Först hade han tänkt att 
konvertera de gamla 340-motorerna till 
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CDI-tändning, men det blev för drygt så 
han la ner den idén. 

I väntans tider
Problem är ju till för att lösas och för var-
je lösning så kommer man närmare en 
uppstart. Ett av problemen som uppstod 
på de brytarspetsförsedda motorerna 
var att det var riktigt svårt att synka dom 
mot varandra. De gick utmärkt separat, 
men när man satte ihop dom så tog ena 
motorn över så den andra aldrig tände. 

Och visst ser det hela lite trevligare ut 
med huven monterad. Nästan som orig-
inal, fast ändå inte riktigt. 

Cockpit heter stället där pilo-
ten sitter. Om den här maski-
nen kommer att fl yga fram med 
sina 2x35 hästar får vintern och 
tiden utvisa. 

–Jag höll på att bli galen och lyckades 
aldrig lösa det problemet. Man är väl inte 
för fi n för att erkänna sig besegrad så 
jag gick runt detta problem genom att 
sälja de båda 340-motorerna. Istället 
klurade jag vidare vidare med att ett cdi-
baserat tändsystem skulle vara mindre 
känsligt på timingen. Sagt och gjort. Då 
Daniel har svart bälte i surfning genom-
söktes nätet och två stycken Rotax 377 
med cdi letades upp och inhandlades. 
Den ena kom från en Lynx 3900 och den 

andra från en Ski-Doo Safari. Det hela 
plockades ihop som en enhet med den 
fl exibla kopplingen och det hela synkade 
helt plötsligt över förväntan. 

Med skohornspassning rymdes mo-
torpaketet innanför buken även om hu-
ven fi ck sin beskärda del av vinkelslipen. 
Daniel snickrade helt ovetenskapligt dit 
två avgassystem, vilket fi ck räcka. Idag 
anser Daniel sig relativt färdig med det 
här projektet. Innan han gör någonting 
mer så ska han köra den och sen rätta 

till eventuella fel och brister. Maskinen 
har rent logiskt 35 x 2 hästkrafter och är 
inget fartvidunder, men går tillfredsstäl-
lande. Idag så är motorerna ställda så 
att ettans cylinder står i topp på båda 
motorerna, men Daniel är halvsugen på 
att prova att testa en annan följd för att 
se vad som händer. Men än så länge 
väntar han bara på snön. Så har det inte 
snöat än, så sitter nog Daniel där än och 
väntar. 

Den uppmärksamme ser att Daniel har fått vinkla om lite för-
gasare för att få plats med allting då det helt plötsligt blev 

dubbelt så mycket saker under huven. Böjen hittade Daniel 
hos den lokala rörfi rman och de båda förgasarna länkades 

samman med en vanlig dubbelwire från Rinab. 
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Visst ser Daniel Björnfots skapelse beskedlig ut, 
och vem vet, den kanske är det också. Eller inte? 

Så här ser mannen ut som i allra högsta grad är skyldig till detta bygge. Daniel Björnfot heter mannen som insåg att man på bästa sätt dubblerar hästkrafterna, genom att 
dubbla antalet motorer. Du hittar Daniel på Mekonomenverkstaden i Luleå till vardags där han jobbar som mekaniker. Till vardags är det inte helt omöjligt att ni hittar Dan-
iel på sin Arctic Cat Wild Cat 700 från 1991.
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Tejp är någonting som många har 
nytta av. Allt från reparatören till 
kidnapparen har förlitat sig på 

kvalitetsprodukter sedan denna vara 
uppfanns. Under min senaste resa till 
USA uppmärksammade jag en sak som 
jag bara måste dela med mig av. Min ab-
soluta favoritaffär i detta förlovade land 
heter Walmart. Vi kan jämföra denna oas 
med Svenska Ica Maxi eller liknande. 
Fast 50 gånger större. Det är här du kan 
handla allt från vinterdäck till chokladtår-
ta eller jeans, och allt däremellan. Under 
ett av mina strövtåg i denna fantastiska 
butik så sprang jag på den ultimata räd-
daren om olyckan i verkliga livet i skogen 
skulle vara framme. Ducktape, racetape 
eller vad du nu väljer att kalla det fi nns i 
många olika bredder, längder och färger. 
Du kan alltså färganpassa din paniklag-
ning ute i fält så att du trots att olyckan 
varit framme och du kommit i närkontakt 
med ett stillastående träd fortfarande 
kan se representabel ut. 

Ducktape erbjuder hela färgkartan in-
klusive guld, silver och massor av andra 
specialfärger. Riktigt snyggt och verkli-
gen praktiskt när olyckan är framme. Så 
nästa gång du landar i USA så är det 
Walmart du besöker först. Så det så.

Tejpen, din räddare i 
nöden
Av: Björnen
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Kommer ni ihåg vintern 2016? 
Inte världens bästa minne så här 
i efterhand, men vi gjorde vad vi 

kunde för att genomföra vår SnowRider 
Weekend så gott det gick. Tanken var 
såklart att det skulle finnas massor av 
snö men vädergudarna var tyvärr inte 
riktigt med oss denna gång då snön inte 
alls fallit i samma mängd som tidigare år 
i Jämtland/Härjedalsfjällen och inte i öv-
riga Sverige heller för den delen. Till vår 
räddning så hade det blåst väldigt kraf-
tigt i området veckorna innan och den 
snö som kommit på fjället hade blåst av 
och samlats i framförallt norrsluttning-
arna.

Helgens stora utmaning blev således 
att leta reda på denna snö, och visst hit-
tade vi snö! Det här är ett minne från vin-
tern som var och vi kör naturligtvis sam-

ma upplägg den här säsongen också. 
Nämligen samma vecka fem som vanligt 
på Lofsdalens lägergård. 

Skoteråkaren
Vecka fem är det som gäller då du som 
läsare av SnowRider ska träffa likasin-
nade och köra av dig julmaten. Tors-
dagen v5 blev en samlingsdag då våra 
deltagare sladdade in på Lägergården i 
Lofsdalen under mest hela dagen.

Glädjande en sådan här gång är 
spridningen på våra skoteråkare då vi 
hade glada tillresta från Ängelholm i sö-
der till Sundsvall i norr. Lika glädjande 
var åldersspridningen då den yngsta 
precis nått skoterålder och tagit skoter-
kort dagarna innan och den äldsta fak-
tiskt gått i pension för några år sedan. 
Även några tjejer var med under helgen 

och det är fantastiskt kul att se utveck-
lingen vad gäller tjejer och skotrar, det 
är inte många som sitter bakom gubben 
och skriker längre utan faktiskt kör egen 
maskin både på leden men framförallt i 
lössnön. Tjejerna bidrar såklart också till 
att höja stämningen sådana här helger, 
en stämning som förövrigt var på topp 
hela eventet igenom. Skoteråkaren över-
lag måste vara den absolut enklaste, 
trevligaste och tacksamma människa 
man kan ha att göra med alla kategorier.

Fredag
Frukosten på fredagsmorgonen innehöll 
allt en människa kan önska av en hotell-
frukost och kanske lite till i dessa sparti-
der. Bacon, köttbullar, korv, äggröra och 
allt man kan tänka därtill för att alla ska 
få energi så det räcker även till den 20:e 
fastkörningen. Vi ska inte ha några sock-
erfallsgriniga gubbar å tanter på fjället 
det är ett som är säkert!! Direkt efter 
frukosten delade vi in oss i olika grup-
per med allt från oboygruppen, ni vet 
den där gruppen som helst åker direkt 
till första bästa utkiksplats och tar fram 
oboytermosen, till grupperna som gör 

sitt yttersta för att hitta den allra jävligas-
te typen av åkning i vertikala lutningar 
och gärna skogstrångt som satan.

Vi räknade ihop 58 stycken skotrar 
från Lägergården vilket var fantastiskt 
kul, allra helst med tanke på att detta 
var den första versionen av SnowRider 
Weekend i Lofsdalen. Grupperna drog 
iväg åt alla håll ledda av guider med god 
lokalkännedom för att finna den bästa 
körningen för dagen. Och nog hittade 
vi bra körning, kanske inte så bra som 
man önskar i sina våtaste drömmar men 
under omständigheterna så var det bra 
och vi var helt klart nöjda allihop. Detta 
kan ju förstås hänga ihop med skoterå-
karens ovan nämnda tacksamhet. Efter 
några timmars körning i obanad skogs-
terräng så blev det dags för samling och 
gemensam lunch vilken avnjöts i form av 
en grym buffe på restaurang Hovärken 
vid foten av skidbacken. Det är alltid 
skönt att få klä av sig en stund mitt på 
dagen och ha chansen till en toalett ifall 
man skulle vilja göra tvåan, visst kan väl 
de vara mysigt mitt på fjället också men 
jag väljer nog faktiskt en vattenklosett 
om det valet finns. Efter lunchen valde 

Helgen vecka 5 har historiskt sett varit en av de 
allra bästa helgerna i och kring Lofsdalen vad 
gäller snömängd och före, så vad skulle passa 
bättre än att lägga Snowrider Weekend just 
denna helg tänkte vi.
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Gulasch och kokkaffe i grillkåtan på 
Rutvallen. Att värma sig runt elden är 
guld värt. 

Vår tveklösa long-distance vinnare 
hade släpat med Arcticen från Ängel-
holm vilket är en bedrift i sig. 

Vissa visar sig på styva linan vilket är helt 
ok. Här skrattar ingen åt någon annan. 

Det kan vara behövligt med 5 minuter mellan styrkepassen och visst tillhör väl 
dom där mellansnacken också skoteråkningen. 
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några deltagare att åka hem till Läger-
gården då de helt enkelt tyckte att det 
räckte för idag. Vi som inte fått nog 
drog ut i skogen igen för att köra av oss 
några timmar till innan det var dags för 
fredagens höjdare, ett bobrace!! De 
hade pistat en bana i slalombacken med 
både startplatå, några whoopisar och 
ett hyffsat platåhopp före målgången. 
Att se dessa fullfjädrade skoterpojkar 
och flickor sida vid sida, 4 och 4 på 
startplatån med hornen pekandes rakt 
ut genom hjälmarna innan starten gick 
var en syn som sent kommer släppa!! Vi 
körde 7 kvalrace där tre blev utslagna 
direkt och vinnaren helt enkelt fick åka 
upp igen för att delta i finalen, en final 
där alla sju kvalvinnarna gjorde upp i ett 
race om den prestigefyllda titeln som 
årets Bobkung. Var det trångt i starten? 
Var det trångt i banan? Mm, skulle tro 
det!! Vinnare av bobracet blev i alla fall 
en levande legend i skotersammanhang, 
förut som skotercrossåkare för polaris 
och numer som lössnöåkare Rickard 
Ekberg. Om detta beror på att han åker 
Arctic till vardags som kanske är det 
närmaste en bob man kan komma ska 

jag låta vara osagt men det kan ligga lite 
sanning i detta då jag även såg en hand-
lare av nämnda märke hemmahörandes i 
Bollnäs inblandad i segerstriden.

Tyvärr hade vi Sveriges sämsta mål-
domare i form av en skäggig rörmokare 
från Mora och vi fick inte veta vem som 
kom varken tvåa eller trea. Vi bör tillägga 
att ju tyngre man är desto bättre fart får 
man nerför. 

Lördag
Under lördagen hade vi samma upplägg 
som fredagen med åkningen och grup-
perna blev mer eller mindre desamma 
sånär som på några få som bytte mellan 
grupperna för att kanske få det lite lätt-
tare eller ett par som jag vet blev ganska 
tuffa under fredagskvällens obligatoriska 
pilsner i badtunnan och ville ha lite mer 
utmaning. Dagens lunch serverades på 
Rutvallen, en otroligt mysig liten stugby 
alldeles för sig självt uppe på höjden 
bland fjällbjörkarna på Lofssjöns södra 
sida. Fredrik Frank (praktiskt med två 
förnamn) som äger och driver denna 
fina lilla anläggning serverade tillsam-
mans med sin personal härligt varm gu-

laschsoppa för brinnande livet. En kon-
trast mot gårdagens stora buffé men det 
är liksom livet på en pinne på nått vis. 
Alla grupper trillade in ganska planenligt 
under lunchen utom en grupp som haft 
bekymmer med lite allt möjligt under för-
middagen. Tillexempel killen som trodde 
han var liite duktigare än vad han egentli-
gen var, eller som han uttryckte det själv

-Jag stod och tittade på den där häng-
drivan och undrade om jag skulle våga 
mig på den, medans jag stod där och 
funderade kom jag på mig själv med att 
trycka högertummen stumt mot styret. 
Det är inte alltid lätt att köra skoter när 
man har halva eller kanske hela alfabetet 
medpackat i bagaget och kontentan av 
detta blev ett väldigt krokigt styre som 
krökts med hjälp av kindbenet. Visst 
blir det lite blodsutgjutelser och små 
blessyrer men på det hela stora så är det 
egentligen väldigt lite olyckor som sker 
på dessa skoterhelger, peppar peppar.

Skoter förbrödrar
För att komma tillbaks till det här med 
skoteråkare och skoteråkning som före-
teelse. Jag vet som sagt inga människor 

som är så enkla att ha att göra med. 
Finns det bara en säng att sova i, en 
hyffsat varm dusch och någonstans man 
kan sätta sig med sin kvällspilsner så är 
de allra flesta jättenöjda. Som teambuil-
ding har jag svårt att tänka mig något 
bättre än just skoteråkning. Alla kan 
vara med oavsett förkunskaper, kön el-
ler ålder och när man hjälpt varandra lös 
några gånger i skogen så bygger man 
band som håller länge, det är någonting 
jag ser hela tiden i mina guidade skogs-
turer runt Lofsdalen.

Som sig bör så avslutades även 
denna skoterhelg med en tvårätters 
brakmiddag på restaurang Hovärken 
där god mat med tillhörande dryck slank 
ner. Vad som hände sen lär stanna där 
vid foten av berget men för att inte missa 
årets upplaga av campen så boka in dig 
redan nu, för torsdag-söndag vecka 5 så 
ses vi där!!

Jag kommer ihåg t-shirten med texten  ”vi enduroåkare gör det i skithålet”. 
Helt plötsligt så känns den tröjan aktuell igen. 

Det finns olika versioner av fredagsmys. 

Att en boggiedämpare går av hör väl kanske inte till ovanligheterna men att första 
mötande skoter har en komplett öhlinare passande just den skotern i stugan 10 mi-
nuter därifrån måste ses som ett mirakel.
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SnowRider Weekend V5 dvs 2-5 februari

Torsdag kväll 
Incheckning Ingen mat

Fredag
Frukost 08,00, lunch 13,00 (Hovärken), middag 20,00 Lägergården
Olika grupper med guider körning börjar 09,00. 
Efter 16,30 Icke skoterrelaterad lek på kvällen.

Lördag
Frukost 08,00, lunch 13,00 (Rutvallen), 2-rätters middag 20,00 på 
Hovärken. 
Olika grupper med guider körning börjar 09,00. 
Efter 16,30 Icke skoterrelaterad lek på kvällen.

Söndag
Frukost 09,00. Sedan hemåkning eller körning på eget bevåg. 
Utcheckning 12,00

Anmälan sker till Jimmy Gudru på Lofsdalens 
Lägergård telefon: 070-3328222 Mail: jimmygudru@
hotmail.se Priset för allt detta är 2200:- 

Sängkläder ingår, bädda själv, samt bädda ur och städa ur rummet 
på söndagen.

Max antal deltagare 55 stycken

Kön ringlar lång till renpannan och här 
behöver ingen somna hungrig

Om man tittar noga så skymtar hornen ut genom hjälmarna. Du 
vet väl också att ju tyngre man är desto bättre glid har man. 

Snön lyser vit på taket endast gänget i badtunnan är naket.
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De hade hittat billig klisterplast i 
lek- och hobbybutiken Panduro, 
och lyckades klä in sina skotrar 

i marmor respektive träutseende. Ni 
minns kanske att det inte blev speciellt 
snyggt, och vi trodde nog inte att det 
skulle hålla så bra heller.

Snålandswrappingen
Nu är det dags att följa upp hur det gick, 
och visst har vi en hel massa frågor – 

I ett tidigare nummer av Snowrider kunde ni 
läsa om hur Freddan och Kristian gav sig på 
riktig lågpriswrapping. 
Av: Gurra ”särskolan” Berggren

Sitter plasten kvar efter lite körning i tät 
granskog? – Klarar den billiga plasten 
kyla överhuvudtaget? – Har grabbarna 
sökt professionell hjälp hos psykolog? 
Mot alla odds kan vi konstatera att Pan-
duroplasten sitter kvar. Inte minsta lilla 
bit har lossnat, utan istället har faktiskt 
ännu lite täckplast hamnat på skotrarna. 

–Jag satt och kollade Panduros sor-
timent, som jag brukar göra varje natt. 
Helt plötsligt dök det upp ett alldeles oe-

motståndligt specialpris” berättar Kris-
tian. Den redan billiga plasten såldes 
nu med erbjudandet ”Köp tre, betala för 
två”.

Det erbjudandet gick ju inte att stå 
emot för en riktig smålänning, och där-
för sitter det nu guldfärgad täckplast på 
både Freddans och Kristians rutor. Men, 
man nöjde sig inte där. Istället har man 
givit sig på riktigt seriös produkttestning. 

–Ja, vi har ju funderat väldigt, väldigt 
mycket kring det här med klisterplast. 
Även om Panduroplasten är fin så und-
rade vi om det inte finns något ännu 
bättre alternativ. Säger Freddan. –Pre-
cis, tillägger Kristian, även om han ut-
talar det ”Pjecis” smålänning som han 

är. Silvertejp är ju bra för precis allting, 
så varför skulle det inte också vara den 
bästa wrappingplasten?

Frågan är förstås retorisk. Vi på 
Snowrider håller med om att silvertejp 
faktiskt fixar allt, och vi hittar ingen logisk 
lucka i grabbarnas resonemang.

Men, vi tror ändå att kampen mot Pan-
duroplasten blir hård. Som vi nämnde i 
början av texten sitter all plast fortfaran-
de kvar på båda skotrarna. Detta trots 
att de använts ända ner till -30 grader, 
och dessutom tuktats och rullats precis 
som lössnöskotrar ska. Ett mycket över-
raskande, men positivt resultat. Vi kan 
också konstatera att både Fredriks och 
Kristians wrapping klarat sig lika bra. 

Freddan och Kristian njuter av sina 
stylade rutor i guld och silver. Dessa två 
män är utan tvekan väldigt nöjda med 
resultatet. 
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Tre för priset av 
två. Oslagbart för 

en snålänning. 
Kjistian tjoj inte 
att det äj sant!

Detta trots att marmor normalt är mycket 
hårdare och tåligare än trä. ”Väldigt kon-
stigt!” summerar grabbarna i kör.    

Stockholmswrapping
Trots detta övertygande test av Freddan 
och Kristian, så har vi valt att undersöka 
ytterligare möjligheter att wrappa sin 
skoter. För att ta reda på hur proffsen 
gör, och vilka material de använder, så 
besökte vi Rapid Tryck i Slagsta utanför 
Stockholm. Häng med så tar vi reda på 
vilka möjligheter som finns.

Rapid Tryck sysslar huvudsakligen 
med snygga tryck åt seriösa företag. 
Därför ser Adde lite skeptisk ut när jag 
felparkerar utanför hans firma. Men, han 
släpper artigt och vänligt in mig på kon-
toret.

I grunden är det samma plast som 
används oavsett vad som ska dekaleras, 
men det finns en av uppsjö olika kvali-
teter. 

–Dekalering av snöskotrar är ganska 
utmanande. –Dels gnuggas det mot snö 
och grenar, och dels ska plasten fästa 
både på aluminium och på fet plast. Den 

Man kan få vinyl i hur 
snygga färger som helst

senare liknar plasten på crossmotor-
cyklar, men dessutom ska allt sitta fast 
även vid riktigt låga temperaturer. Där-
för använder vi tjocka och tåliga vinyler, 
med ett kraftigt lim. Förklarar Adde. Det 
här är förstås förklaringen till att wrap-
pingkiten till snöskotrar är relativt dyra. 
Utöver kvaliteten som krävs för att de-
kalerna ska hålla och sitta fast så kan 
man också välja material som är lättare 
att applicera. 

–Vissa kvaliteter är mycket töjbara 
utan att förstöras, och en del är perfore-
rade för att man ska lättare ska undvika 
luftbubblor vid monteringen. Kort sagt 
kan man säga att ju bättre, tåligare och 
mer lättarbetade dekalerna är, desto dy-
rare blir de. Fortsätter Adde.

Kanske inte helt oväntat för Snowri-
ders klipska läsare som också vet att en 
tyngre och mer utrustad skoter är min-
dre värd än en riktigt lätt och spartansk 
motsvarighet.

Min egen skalle
Vi kikar på en större mängd olika vinyler, 
och jag imponeras av floran. Förutom att 

det finns precis hur många färger som 
helst, så finns det även olika mönster 
och dessutom texturer. Adde nämner 
krokodilskinn, och jag börjar känna su-
get att bräcka både Freddans och Kristi-
ans rätt fåniga material på direkten. Men 
så får jag lära mig att möjligheterna inte 
tar slut ens där.

–Vi kan trycka vilket mönster som 
helst på vinylen och pekar på en rätt stor 
printer i ena hörnet av kontoret. Sedan 
lamineras vinylen med en genomskinlig 
skyddsplast. Berättar Adde.

Det här låter förstås som det man 
verkligen vill göra. Nästan alla dekalkit 
man kan köpa är färdigdesignade, och 
innehåller någon variant på döskallar. 
Personligen gillar jag inte döskallar så-
där väldigt mycket, utan kan tänka mig 
en hel massa andra motiv som skulle 
pryda min skoter bättre. Kanske en stor 
bild på min egen, högst levande, skal-
le? Det roliga är i alla fall att priset inte 
behöver bli högre än för ett ”standard” 
dekalkit. Det är materialet som står för 
huvuddelen av kostnaden.

–Räkna med ungefär 3500kr för en-

färgad vinyl av bästa kvalitet som räcker 
till både tunnel och kåpor. Då handlar 
det om 7m från en 1,5m bred rulle.  
Summerar Adde. 

Jag har ändå inte släppt den ur-
sprungliga tanken på att skydda och 
personifiera skotern till en låg kostnad. 
Kan man välja en billigare enfärgad vinyl, 
som ändå håller bättre kvalitet än Pan-
duroplasten?

Adde skruvar på sig lite och förklarar 
att han inte kan garantera hållbarhet, el-
ler att klistret är tillräckligt starkt, men 
billigaste alternativet börjar på en dryg 
hundralapp per löpmeter. Det här låter 
väldigt lockande, och till nästa säsong 
ska nog både skoter, bil och släp få sig 
lite välbehövlig styling. Kanske mitt an-
sikte också, men det tar vi i en separat 
artikel.

Vi tackar Adde och Rapid Tryck för tå-
lamodet, och jag lovar återkomma med 
ännu mer djupdykningar i dekalplasten.  
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Sveg samlar det bästa vintern har 
att erbjuda under en fullspäckad 
lördag i slutet av februari. Till-

sammans med lokala samarbetspart-
ners dukar Härjedalens Automobilklubb 
(HAK), Backcountry Events (BCE) och 
Destination Sveg upp en rad aktiviteter – 
allt under namnet SnowMeet Sveg.

Snow Meet Sveg går av stapeln lörda-
gen den 25 februari 2017 och kommer 
att innehålla något för alla. Det blir stadi-
oncrosstävling, utomhusmässa och vin-
termarknad mitt i Sveg. Dessutom pla-
neras skidsprint i crossbanan. Många 
lokala aktörer deltar på olika sätt och 
arrangörerna ser fram emot en dag där 
människor i olika åldrar möts och delar 
erfarenheter och upplevelser med vinter 
och skoter som gemensamma nämnare.

– Under planeringsfasen har det vi-
sats stort intresse från lokala aktörer, vil-
ket är hur kul som helst. Upplägget med 
starka arrangörer som HAK och BCE i 
allians med Destination Sveg är något 
som gör att vi kommer få till ett omfat-
tande evenemang med fokus på snö och 
vinter. Möjligheterna med SnowMeet 
Sveg känns oändliga men samtidigt är 
det viktigt att vi arrangera något där vi 
känner att vi kan växa långsiktigt, säger 
Niklas Ohlson, destinationschef på De-
stination Sveg.

Stadioncross mitt i Sveg är något som 
man inom HAK länge drömt om och nu 
planerar för att förverkliga.

– Med det helhetskoncept som Snow-
Meet Sveg utgör kommer stadioncross 
mitt i Sveg äntligen till sin rätt och vi 

kommer att jobba hårt för att få till en 
förstklassig tävling med elitåkare, berät-
tar Sebastian Hedin från Härjedalens 
Automobilklubb. Initiativtagaren till eve-
nemanget, Mathias Wiberg, Backcoun-
try Events, lyfter varför man valt just 
Sveg som bas för evenemanget:

– Målet är att återigen få Sveg på 
skoterkartan, vi kommer denna helg att 
”damma” av en eventform, Ledåkning. 
Vi kommer att köra guidade turer under 

lördagen där man har möjlighet att testa 
på körning i olika grupper, allt från 
touring-, sport- och enduroturer. Vi hop-
pas och tror att tajmingen med sportlo-
ven ska generera ännu fl er besökare till 
vårt evenemang, att vi blir det naturliga 
stoppet på väg till nästa vinterupple-
velse. Detta medför att vi kommer lägga 
stort fokus på att få logistiken mellan alla 
delar av SnowMeet Sveg att fungera på 
ett bra sätt.

Viktor Stenman, Storuman och Peter 
Eliasson, Vilhelmina tävlar i watercross 
och freeride. Anders ”Wesslan” Westlin 
och Martin Borg bägge Saxnäs jobbar 
med oss inom friåkning. Emil Karls-
son, södra Blattnicksele kör cross i 
semi pro-stockklassen. David Reponen, 
Lycksele tävlar i back-SM. (Martin Borg 
saknas på bilden).
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ÅRETS STORA NYHET
FÖR SNÖSKOTERÄLSKARE!

Nu lanserar Fogelsta den nya snöskotertrailern S1945.
S1945 har flera smarta egenskaper, en lastyta på hela 
450x188 cm och finns i både Outline- och Inlineutförande.
Läs mer på bjornlyan.se



Jag har ett moraliskt dilemma att 
slåss mot. Ena sekunden så propa-
gerar jag för att våra barn ska köra 

sina egna snöskotrar och fyrhjulingar. 
Samtidigt så vet jag att all körning med 
ett motordrivet fordon som går fortare 
än 6 km/h och som framförs av en min-
derårig utan förarbevis ska göras på ett 
inhägnat område. Är fordonet oregistre-
rat eller oförsäkrat så gäller det samma. 
Vad är det egentligen som gäller? 

Vad är inhägnat område? 
Det där med inhägnat område är inte 
någonting som vi kan definiera med ett 
klarställt reglemente som ska uppfyllas. 
Med andra ord är det hela en tolknings-
fråga då en klar definition saknas och 
rådande rättsfall blir ledande.

Vad är det egentligen som gäller kring körning 
på inhägnat område?
Text & Foto Björn Friström

Det finns alltså ingen rättspraxis som 
säger hur ett inhägnat område ska se 
ut. Klarställt verkar i alla fall vara att om-
rådet ska ligga avskilt och på ett säkert 
sätt skydda allmänheten från aktiviteten 
och samtidigt skydda aktiviteten från all-
mänheten. På ren svenska så ska alltså 
ett inhägnat område vara ett ställe där 
folk och fä inte kan irra sig in av miss-
tag och vice versa. Men tro för den skull 
inte att du då kan köra inne på din egna 
tomt, då detta sällan gäller som inhägnat 
område.

Höga vallar
Tittar vi lite närmare på en del domar i 
detta ämne så kan vi konstatera att vi 
inte blir direkt mycket klokare av detta. 
Det finns domar där en inhägnad flygflot-

tilj inte räknades som inhägnat område 
då den upplevdes som för öppen och 
att allt för många hade tillträde till denna 
plats. Samma gällde för en privatperson 
som på sitt eget gods använde en åker 
för ändamålet, men eftersom den låg 
nära angränsande vägar så uppfyllde 
den inte kravet. 

Däremot så godkändes en skoterbana 
med höga vallar som var belägen på en 
myr och därmed inte hade något staket. 
Så den där allmänna uppfattningen om 
att det räcker att man har ett staket med 
en viss höjd, stämmer inte. Du ska alltså 
inte tro att bara för att du har ett staket 
som låt oss säga är 110 centimeter högt 
runt ditt hus, att du per automatik har ett 
område som är att beakta som inhägnat. 
Långt därifrån. 

Från fall till fall
Vem är det då som gör bedömningen då 
det gäller att avgöra huruvida man upp-

fyller kraven? Ska du bygga en perma-
nent bana så är det Polisen som står för 
detta. De gör bedömningen och utfärdar 
ett godkännande av marken som inhäg-
nat område. Beslut ska finnas skriftligt. 
Sen ska du ta kontakt med kommunens 
Miljönämnd. Där upprättar du en anmä-
lan om miljöfarlig verksamhet. Miljöbal-
ken, 9 kap 6 § och enligt förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 

Sen ska det bara vara att köra i lag-
lig mening. Att du ska få igenom detta 
hemma på gården, tar jag för icke tro-
ligt. Möjligtvis om du har ett större gods, 
med mark som ligger otillgängligt. Men 
som sagt, lagen är lite luddig och detta 
bestäms från fall till fall. Lycka till!
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Det spelar egentligen ingen roll om det inhägnade området är just inhägnat då om-
rådets beskaffenhet för ändamålet bedöms från fall till fall. 

Vi ska titta närmare på möjligheten att klassa vår egna industrimark som är belä-
gen i skogen, som inhägnat område. Vi kommer därför att återkomma i ärendet. 

En typisk gokartbana som är klassad som inhäg-
nat område trots relativt dåligt staket, men med 

ett läge som gör det mer eller mindre omöjligt för 
utomstående att ta sig in och tvärtom. 
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Jodå, jag vet att norrländska män har 
en osund dragning till extralysen 
och att i brist på vissa saker försö-

ker kompensera det med två ledramper 
och tre ljuskanoner. 

På Stureplan sprutar man champagne 
tills de motsatta könet faller pladask och 
i Mora och norröver drar man lite i hel-
ljusspaken och flashar med extralysena. 

Även om det ligger lite ironi bakom 
detta så kan vi inte helt bortse från att 
vi i de norra delarna av Sverige har in-

Det finns vissa saker man aldrig kan få för 
mycket av. Extralysen är en av dessa saker. 
Text&Bild Björn

sett att man behöver ett bra helljus. Vi 
möter inte heller bilar i samma utsträck-
ning som söderöver vilket kan göra det 
värt att kosta på bilen lite extra. Jag har 
provat lite olika saker genom åren och 
kommit fram till att ledramper av olika de 
slag är melodin. Vill man att det ska lysa 
längre så är ledkanoner att föredra. Jag 
har redan ett par ledkanoner samt en 
mindre ledramp, men ville ha en sån där 
ledramp som man fäster på taket. Det 
passar bra på en pickup och ser sam-

tidigt till att ljuskällan kommer lite högre 
upp vilket sprider ljuset bättre samt att 
den sitter lite mer skyddad. 

Jag letade reda på fästen samt en 
böjd 50 tums ledramp för 3900 spänn 
plus moms vilket i sammanhanget får 
anses som extremt billigt. 

Fästena sitter i dörröppningarna på 
höger och vänster sida och fästs med 
självborrande skuvar. Då framrutelisten 
är ihålig drog vi matningen där och via 
ett relä anslöt strömmen. Styrströmmen 
var dragen sen förut och vi kopplade 
ihop det hela. När det var klart passade 
vi på att stoppa dit två stycken backljus. 
Också de av ledvariant. 

Nu lyser det helt plötsligt när man 
backar och bilen känns helt plötsligt 
komplett. Till att börja med monterade 
vi rampen lite för högt på taket, med 
resultatet att ljudnivån höjdes med det 
tredubbla på grund av vindbrus. Bruset 
var öronbedövande, och jag undrade 
vad vi gjort egentligen. Efter ha tittat på 
lite bilder hur andra hade monterat sina 
fästen så reducerades bruset avsevärt. 

Blev det bättre ljus? Ja det kan man 
lugnt säga. Vi kan väl säga så här. Blän-
da mig, och jag smälter ditt ansikte!

Som synes så gör alla lampor sitt och alla renar 
och älgar förstår att det kommer en riktig tuffing 
på vägen och man gör bäst i att hålla sig undan. 
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Det finns många fördelar med att ha en ledramp på taket. Den sitter skyddad mot stenskott och slask, men det finns nackdelar också. Den lever om och ger ifrån sig gott 
om oljud. Jag kommer troligtvis att plocka bort den här rampen från taket så fort jag hittat en bättre lösning. 

Backljusen må vara i minsta laget men lyser fantastiskt bra. Led is the shit. 

Jag kan utan att tveka påstå att alla borde ha en ledramp då den lyser extremt brett 
och ljust. Först monterade vi den lite väl högt vilket resulterade i att ljudnivån i ku-
pén blev extremt hög. Fästena för ledrampen sitter i dörröppningen och fästs med 
självborrande skruvar. Vi monterade sedan rampen lägre ner med lägre ljudnivå i 
kupén som följd.
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Jag har alltid velat ha en egen svarv. 
Samtidigt som jag är ganska kräsen av 
mig och hållit mig från ett köp tills allt 
kändes perfekt. Jag har inte ens tänkt 
tanken att köpa en sån där “kinasvarv” 
av något slag alls efter att ha provsvar-
vat flertalet olika varianter i skiftande 
prisklasser. Jo förresten. Jag har tänkt 
tanken, sen släppt den. En skaplig ny-
tillverkad lågprissvarv kostar ju i runda 
slängar runt 30,000 spänn och då är 
den helt ren. Då får du egentligen inte 
med någonting förutom själva svarven. 
Min dröm har alltid varit att hitta en sån 
där svarv man fick öva på när jag gick 
i skolan, och här där jag bor kallas en 
sådan helt enkelt för en “skolsvarv”. Kärt 
barn har många namn och en sån här 
skolsvarv kan exempelvis heta Torshälla, 
Storebro eller Köping med den gemen-
samma nämnaren att de är tillverkade 
i Sverige och är av extremt bra kvalitet 

och precision. Det finns också exempel 
på tjeckiska, tyska och faktiskt också 
ryska svarvar som kan fungera riktigt 
bra för hemmabruk. Att hitta en sån här 
svarv med tillhörande utrustning som ex-
empelvis stålhållare, dubbar och verktyg 
är som att vinna på jackpot, men inte 
direkt gratis. Jag har också märkt att en 
tvåmeterssvarv kostar betydligt mer än 
en tremeters. Ju större, desto billigare, 
såvida du inte köper en riktigt liten bänk-
monterad modell. De brukar vara bil-
liga men har samtidigt sin begränsning 
i både kvalitet och prestanda. Ska du ha 
en svarv som är sådär lagom och passar 
i ditt garage så får du betala för det. Det 
kan du lita på.

En mansålder
Vissa saker är menade att hända. Lever 
man efter den devisen så blir man inte 
alltför ledsen när det går åt pipan, men 

Det där med att ha en egen svarv i garaget är få förunnat och ingen är gladare än jag då jag 
äntligen är en av de lyckligt lottade här i livet. 
Text: Björn Foto: Stefan

fortfarande lika glad när det händer nå-
gonting bra. En dag i höstas så ringde 
telefonen och jag blev erbjuden att köpa 
exakt en sån svarv jag alltid velat ha. 
Torshälla. Smaka på det namnet. Det an-
das svensk kvalitet och jag såg framför 
mig hur jag svarvade det ena efter det 
andra med perfekt resultat. Med svarven 
följde det en tillhörande kragförsedd 
SJ-pall full av alla slags tillbehör du kan 
tänka dig. 

Pallen var fylld med allt man behöver 
och har tagit en mansålder att samla 
ihop. Bara högkvalitativa saker. Allting 
för en överkomlig summa. Räkna med 
att betala mellan 20-40,000 för en bra 
och schyst skolsvarv med tillbehör. Ska 
du ha en med digitaler så får du kanske 
punga ut med några kronor till. Hittar du 
en och köper den så kan du räkna med 
att den kommer att ärvas av dina barn i 
rakt nedstigande led eftersom man ald-

rig säljer den sen. Skulle du vilja sälja 
den så ryker den direkt om du sätter ut 
den på Blocket. Det är en investering för 
livet eftersom de är byggda för att hålla 
i evigheter. Kollar du bara upp att alla 
glapp är normala så behöver du sällan 
göra någonting alls åt dessa maskiner. 
Skulle det visa sig att den är glapp nå-
gonstans så finns det ju folk som kan fixa 
till det också. 

En mästersvarvare
Jag ska inte påstå att jag är en mäster-
svarvare av rang. Jag har däremot som 
alla andra killar som inte ville studera, 
gått verkstadsmekanisk linje, där vi fick 
lära oss det viktigaste inom metallbear-
betning. Metallsvarvning och fräsning 
ingick i programmet och jag kan i alla fall 
det grundläggande i denna ädla konst. 
Jag kommer ihåg att första veckan gick 
åt till att pränta in att chucknyckeln 
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Tänk på att din svarv bör ha medföljande kringutrustning. Dessa prylar kostar sk-
jortan och minst lika mycket som svarven om du ska köpa allting styckevis. Ju mer 
desto bättre. 

Torshälla, Köping och Storebro, smaka 
på dessa namn. Det smakar svensk in-
dustrihistoria. 

Torshälla SV-150 heter just denna mod-
ell om man ska tro identitetsbrickan. 

Det där med storleken har tydligen betydelse. 
Svarven får dock inte vara för stor då den tar för 

mycket plats. Du betalar mest för en medelstor svarv. 

Det är lyxigt och nödvändigt med län-
gs- och djupmatning eftersom ytan 
blir så mycket bättre då än om du ska 
handveva. 

Har du någon gång provat att borra ett 
hål mitt i en stång? Prova. Helt omöjligt 
utan en svarv. 

Ska du ha en svarv med digitaler så drar priset iväg lite. Personligen gillar jag det analoga och inser att denna svarv troligen är 
bättre än mig oavsett vilket. Ska jag svarva något som kräver extrem precision så åker jag till en verktygsmakare.

måste tas ur chucken innan man startar 
den. Naturligtvis var det en i klassen som 
lyckades skicka chucknyckeln rätt upp 
i taket på första försöket. Köper du rätt 
svarv så kommer du bli riktigt förvånad 
hur exakta dessa gamla maskiner är. Men 
jag är också lite bekväm, framför allt när 
det gäller alltför avancerade saker. Ska 
jag tillverka en bit som är extremt avan-
cerad eller kräver snäva toleranser så 
ringer jag en verktygsmakare som kan 
sitt jobb betydligt bättre än jag. Jag kan 
fortfarande göra en skaplig ritning som 
ett proffs kan följa, vilket kan vara lämp-
ligt ibland. Jag kommer att använda min 
drömsvarv för enklare arbeten som att 
tillverka bussningar och sticka av olika 
saker eller egentligen vad som helst. Jag 
har märkt att man kan använda en svarv 
till många arbeten bara man har fantasin. 
En svarv är minst lika livsviktig som en 
svets eller vinkelslip i mitt tycke. I alla fall 
en riktig svarv, med massor av tillbehör. 
När livet känns fördjävligt och orättvist, 
tänk då på mig och min svarv, då kommer 
det kännas värre. 
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Vi fick ett mail av Emelie Ekström 
och Elin Möller som är initiativta-
gare till en vad vi hoppas är en 

återkommande träff i Gördalen i norra 
Dalarna, en Kullahelg. En träff där tje-
jer träffas med En träff där tjejer träffas 
med snöskotern som den gemensamma 
nämnaren. Vi lämnar över ordet till Eme-
lie som själv får berätta vad de pysslar 
med. 

Att träffas och åka skoter tillsammans 
är verkligen ett av livets glädjeämnen. Vi 
började den här helgen med att välkom-
na alla tjejer med bubblande mingel och 
goodiebags innan läggdags. Morgonen 
därpå var vi uppe med tuppen och kän-
de oss utvilade och redan uppvärmda 
för dagens strapatser. 

Vi bestämde tid och plats när vi skulle 
samlas för lunch för att alla skulle kunna 
åka dit dom själva ville. Sen drog alla 
brudarna iväg. Upp i drivorna, ner i 
branter och in i skogen. Grabbarna som 
skulle hjälpa till hade svårt att hänga 
med och under fastkörningar behövde 

dom inte lyfta ett finger. Samarbetsviljan 
som uppstod bland tjejerna var makalös 
att beskåda. 

Med en glödande eld och en lysande 
sol grillade vi vår lunch tillsammans. Un-
der tiden vi åt drog ett molntäcke in över 
Gördalen och en rejäl Harlem Shake 
såg till att hålla kylan borta!  Vi körde ner 
på sjön och stuvade ihop skotrarna kors 
och tvärs, liggades på sidan och ovanpå 
varandra. Vår fotograf Jessica Jonsson 
riggade kameran och gav klartecken. 
Sen dansade vi tills magen krampade 
av skratt. 

Skoter i bystugan
Hemkomna med stora leenden, trä-
ningsvärk och minnen för livet pratade vi 
igenom dagens upplevelser. Den med-
tagna musiken startades och vi stret-
chade tillsammans för att få kroppen att 
hålla en dag till. Efter middagen plingade 
en av deltagarna i glaset och ställde sig 
upp för att framföra en egenskriven låt 
om oss kullor. Applåderna ekade i rum-
met och resten av kvällen nynnades 

melodin av var och varannan. Vi radade 
upp oss i köket och till en koreografe-
rad linedance drog kvällens afterskoter 
igång. Senare tog vi oss till Gördalens 
bystuga där en trubadur stod för under-
hållningen. 

En hemlig överraskning väntade utan-
för bystugan och vi hörde musik spelas 
på hög volym. Längst bort på vägen såg 
vi ett blått sken komma mot oss. Det vi-
sade sig vara Klas Dahlberg och Elias 
Östberg som lastat Ockelbon och den 
omtalade partykälken och farit upp till 
Gördalen för vår skull. Grabbarna blev 
glatt mottagna med jubel och stora app-
låder av såväl tjejer som resterande fest-
prissar. Festen kom igång på allvar och 
vi fick klartecken att lyfta in ekipaget in i 
bystugan. Det blev en hejdundrande fest 
som pågick till sent på natten. 

Höger till vänster
Det här Kullahelgen blev något alldeles 
unikt. Platserna var slut på under en 
timme och det var flera som ställde sig i 
kö. Vi räknade med att få ihop tio styck-
en och blev vi fler var det bara ett plus. 
Vår träff landade på 17 tjejer och då var 
boendet knökat. Det var då vi insåg hur 
stort intresse det finns för skoteråkning 
hos tjejer och hur mycket intresset har 

Det ploppar upp tjejgrupper lite här och var 
som umgås och kör snöskoter tillsammans.
Text: Emelie Ekström @ekstromemeliee 
Foto: Jessica Jonsson @jessicajonsson_alifestyle och Jimmy Staff

växt på kort tid. Tanken var att skapa 
en mötesplats för skotertjejer i Dalarna 
runt Mora, Orsa och Älvdalen, då dom 
flesta bara kört med killar tidigare. Men 
vi fick så mycket mer. Vänskapsband 
knöts från höger till vänster och minnen 
för livet skapades. Vi ordnade sponsorer 
med målet att företag i närheten skulle 
delta. Men även där växte eventet mer 
än vi vågat hoppats på. I tre månader 
har vi planerat Kullahelgen för att få den 
så bra som möjligt och vi är stolta över 
att ha genomfört något så speciellt.

Positiva kommentarer
Jag är grymt imponerad över våra super-
duktiga skoterkullor i Dalarna. Jag har 
aldrig tidigare upplevt denna glädje och 
brinnande intresse för sporten hos tjejer. 
Det var ett stort nöje att se dessa bru-
dar hantera sina maskiner. Alla gick all 
in och tog vara på varje millimeter av da-
garna vi hade tillsammans. Som ledare 
för eventet blev vi överösta av glädje och 
positiva kommentarer. Det är rörande att 
det blev så lyckat och självklart gör vi om 
det här nästa år. Här finns det glädje och 
passion i överflöd. 

Med det sagt vill jag och alla deltagare 
varmt tacka er på SnowRider för spons-
ringshjälpen. 

Foto: Jim
m

y Staff 
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Vänskapsband knöts från höger till vänster och här avslutas precis en härlig ringdans i det vita guldet.

Värmen och stämningen hölls uppe under 
inspelningen av vår Harlem Shake.

”Tillsammans är vi starka” Här 
höjer kullorna en Lynx Boon-
docker 3900 till skyarna.

Orsakullan Erika testar luftmotståndet 
med sin Polaris.
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Folk älskar att slappa i hängmat-
tor och bada badtunna som ut-
nyttjar hundratals liter vatten och 

behöver regelbundet underhåll. Nu kan 
du bada vartsomhelst med oöverträffad 
komfort. Njut inomhus, utomhus, eller 
på stranden med färsk- eller havsvatten 
med förmågan att nu fullt kunna sträcka 
ut dig i hängmattan. Nu behöver du en-
dast 20 liter vatten för ett avkopplande 
bad, hammocken kan hålla upp till 50 li-
ter vatten och vikten för två vuxna. Ham-
mocken kan inte bara sväva i luften, det 
går ju också gräva ner den i snö eller 
sand för en rolig dag på stranden eller 
uppe i bergen. Men man får tänka på att 
man måste hitta två stora starka träd el-
ler klippor för att hänga upp hängmattan 
emellan, för det blir ju trots allt lite tyngd 
med vatten och människor i.

Bärbart system
Om man har en lämplig källa som en 
varmvattenkran är det bra, annars kom-

Du kan nu kombinera en hängmatta med 
ett bad! Hydro Hammock är en förseglad 
hängmatta tillverkad av ett vattentätt höghållfast 
tyg, med hög draghållfasthet som kan hålla två 
fullstora vuxna och upp till 50 liter varmvatten. 
Det kanske inte låter som så mycket vatten men 
det räcker gott för att få en skön upplevelse.
Av: Klöckar

Priser
Original Hydro Hammock i ett lager 3 053 kronor.
Hängmattan + varmvattensystem 11 830 kronor.
Deluxe Hydro Hammock i två lager 4 706 kronor.
Hängmattan + varmvattensystem 13 399 kronor.
Endast varmvattensystem 10 728 kronor.
Extra tre timmars laddbart batteri 1 272 kronor.
Hydro Hammock fi nns i olika modeller och färger, kolla hemsidan för mer info 
www.hydrohammock.com

 

mer man att få improvisera för att få 
varmt vatten. Man kan också köpa till 
det bärbara värme-, fi ltrering- och cir-
kulationssystemet som värmer vattnet 
från någon källa. Från t.ex. en träd-
gårdsslang eller kanske en närliggande 
sjö eller vattendrag där varmvattenbe-
redarsystemet håller vattnet varmt och 
cirkulerande medans du njuter. Kon-
struktörerna hoppas snart också släppa 
en solfångarmodell som håller vattnet 
varmt. Varmvattenberedarsystemet 
fungerar också som en utomhusdusch. 
Nu kan man njuta av långa duschar, utan 
att oroa sig för vattenräkningar. Man kan 
till och med ladda mobilen genom ett 
USB-uttag på värmesystemet. Det hela 
passar i en ganska stor rullande resväs-
ka, vilket gör det möjligt att ta med sig 
systemet till parken, stränder eller bara 
din egen bakgård.

Nu kan du bada vart-
somhelst med oöver-

träffad komfort.

Närhet till vatten gör det enkelt att köra 
igång varmvattensystemet för att hålla 
vattnet varmt medans du njuter.

Självklart går det bra att gräva ner 
hängmattan i snö och sand.
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och att skotern utan svårighet tar sig fram i djup lössnö.

Nu med två motoralternativ:  
Rotax 600 E-TEC och Rotax 800R E-TEC.
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Vår snöskoterhobby är dyr, för att 
inte säga svindyr, och kan man 
spara in några stålar här och var 

så gör man ju det. Att köpa begagnade 
delar från en krockad maskin är utan 
tvekan det bästa man kan göra. Fram-
förallt när man köper dessa prylar från 
en seriös skoterskrotare som märkt upp 
sakerna rätt samt funktionstestat dessa 
i den mån det går. Om alla prylar har 
ett nummer så blir det hela enklare och 
chansen att alla blir nöjda i slutändan är 
betydligt större. Vi blev lite sugna och in-
tresserade av hur en skoterskrot egent-
ligen fungerar och tog därför ett snack 
med Uffe Ejergård som tillsammans 
med syrran Paulina Jonsson är ägare 
av Lycksele Bildemontering sen 2003. 
Som namnet kanske avslöjar ligger fö-
retaget i Lycksele och pysslar med de-
montering av bilar. De demonterar drygt 
1200 bilar om året och man har stadigt 

Det där med återvinning är ju poppis nuförtiden och det är väl självklart att man handlar där det är 
billigast. 
Text: Björn Friström Bild: Uffe Ejergård

runt 100,000 delar i lager vilket verkli-
gen imponerar. Idag sysselsätter Lyck-
sele Bildemontering 16 heltidsanställda. 
Även om man till 95% pysslar med bil-
delar så tog man beslutet för ett år sen 
att även ta in skotrar för nedmontering. 
Man har ju ganska naturligt genom bil-
sidan bra kontakt med försäkringsbola-
gen och skrev de avtal som behövdes 
för att få tag i en tillräckligt stor mängd 
snöskotrar för att kunna fylla hyllorna. 
Drygt 6000 delar finns idag uppmärkta 
och testkörda i lager och man har hunnit 
skrota 106 stycken snöskotrar sen slutet 
av 2015. 

Funktionstest
Alla delar funktionstestas, får ett order-
nummer och DNA-märks innan de får 
en plats i lagerhyllan. Man lämnar varie-
rande garanti på alla delar och ju nyare 
delar desto längre, ganska naturligt. 

–Har vi exempelvis fått in en maskin 
som gått 40 mil kan vi ju lämna tre må-
naders garanti på den, medan det blir 
svårare att göra det på en betydligt äldre 
snöskoter. Vi DNA-märker alla delar vi 
skickar ut så att vi kan kontrollera de 
eventuellt tillbakaskickade sakerna, så 
att det är samma del som vi sålt, berät-
tar Uffe. 

Strosa runt i shopen
Idag kan du enkelt gå in på Lycksele 
Bildemonterings hemsida för att strosa 
runt i deras webshop. Man märker att 
shopen är anpassad för bildelar men 
det går riktigt bra att hitta det man är 
ute efter. 

När du väl hittat det du ska så skickar 
man ut delarna samma dag, vilket är 
trevligt när man är åksugen. 

Man säljer allt som går att återvinna 
från en snöskoter och du kan göra ett 

klipp på exempelvis en matta till din 
andraskoter du inte riktigt vill kosta på. 
Man säljer däremot inte hela chassin, 
men skulle du vilja ha bakersta delen för 
en eventuell förlängning så går det bra. 
Man vill helt enkelt inte låta chassin med 
nummer komma ut på vift. 

Cirkeln sluts
Man plockar av de hetaste delarna från 
alla skotrar och bilar som kommer in. De 
mindre heta delarna som riskerar att bli 
hyllvärmare får sitta kvar. Idag har man 
dryga 2 kilometer av hyllsystem med 
noga uppmärkta prylar. Blir sen resterna 
av alla bilar och skotrar liggande för 
länge så pressar man ihop det hela och 
lämnar skrotet till metallåtervinningen 
som ligger vägg i vägg. På så sätt åter-
används allting och cirkeln sluts. 
www.lyckselebildemontering.se
Tel: 0950 – 121 40

#lyxdemo
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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

Köper du exempelvis en nyare motor som gått en kortare sträcka så lämnar Lyck-
sele Bildemontering hela 3 månaders garanti. Naturligtvis kräver man att den mon-
teras på ett korrekt sätt. 

Drygt 2 kilometer med hyllsystem fi nns det här. Det skvallrar om att man troligen måste ha stenkoll på vad som ligger var. Och 
det har man. 

Alla delar får ett nummer och en förut-
bestämd plats så att man hittar det du 
precis beställt. 

Det du beställt skickas samma dag. 

Vissa saker är restade under säsong hos din generalagent men kanske fi nns som 
begagnad del hos din skoterskrot.

Har du ens tänkt på att man kan köpa en begagnad matta? Du kanske har en an-
draskoter du inte vill kosta på allt för mycket som skulle behöva en?

Varför inte köpa ett komplett elsystem och byta ut det gamla om du har tråkigt en 
helg?
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<<< DEALER INFO AT WWW.RUKKA.COM/MOTORSPORT >>> <<< WWW.FACEBOOK.COM/RUKKAMOTORSPORT >>>

RUKKA ROLLO inner jacket and 
trousers with temperature regulating 
Outlast® material fit perfectly under  
the RUKKA REGO shell outfit

WATERPROOF AND BREATHABLE
GORE-TEX SHELL JACKET AND TROUSERS

RUKKA REGO GTX
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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.  

HAR SKOTERN SKURIT?
NIKASIL® CYLINDER REPERARTIONER

SNABBT OCH ENKELT

Tel: 036-13 40 96

WWW.BLIXTENSRACING.SE
GRATIS FRAKT TILL OSS VIA HEMSIDAN!

FÖRE EFTER

Kläder & Tillbehör

Reservdelar & Service

Alltid stort lager av nya och begagnade skotrar



Samarbete är nyckeln till framgång 
i så gott som alla branscher. Det 
brukar heta att man är starka till-

sammans och det stämmer i allra högsta 
grad när man ser vad klubbarna i 

Lövnäs, Nornäs, Idre, Särna, Drevda-
gen, Flöttningen, Grövelsjön/Långfjäl-
let gjort tillsammans. Totalt 6 klubbar 
tillsammans snöskoterområdet SOND i 
norra Dalarna, Sveriges största skoter-
område.

Detta ledsystem innefattar helt maka-
lösa 160 mil led! Du som själv är aktiv i 
en klubb vet att 160 mil led inte direkt 
sköter om sig självt och att jobbet att un-
derhålla dessa mil kräver arbetsinsatser 
året om. Pistning på vintern och röjning 

En engagerad skoterklubb är svaret på ett 
välskött ledsystem. Hur bra blir det då sex 
stycken skoterklubbar går ihop? Hur bra som 
helst! Välkommen till Snöskoterområdet SOND 
i norra Dalarna, Sveriges största skoterområde.
Text: Björn Foto: Idrefjällens SSK

av sly samt reparationer och brobyggan-
de under de varma årstiderna. De sex 
klubbarna har delat upp området och 
bara i Idre är det 24 pers som sladdar le-
derna vintertid och det ideellt. Varje dag 
eller kväll sladdar man under säsongen, 
vilket blir minst två gånger per vecka för 
varje sträcka, vilket har visat sig vara fullt 
genomförbart och fungerar jättebra, sä-
ger Kjell Landén från Idres skoterklubb!

–Vi har en bra maskinpark och i Idre 
har vi åtta stycken 4-takts Ski-Doo och 
Lynx och bakom Snowmovers sladdar 
vilket funkar riktigt bra. Det ser ungefär 
likadant ut i alla sex klubbarna. 

Samarbetet inom SOND fungerar rik-
tigt bra och klubbarna hjälper varandra 

med preppning av lederna om det be-
hövs. Fortsätter Kjell. 

Mitt i ingenstans
Ett väl omhändertaget ledsystem kostar 
naturligtvis en hel del pengar även om 
arbetstimmarna görs helt ideellt så kos-
tar ju maskinparken en hel del att driva 
runt med allt vad det innebär. 

Ett kort för hela området, där det går 
att köpa år, 3 dag-weekend, dag eller 
vecka och priserna är riktigt billiga. Vad 
sägs om ett säsongskort för 900 kronor, 
med en fallande skala för skoter num-
mer två. 

Du kan också köpa dag eller vecko-
kort för att få tillträde till alla dessa mil 
med preparerade leder. 

Även om det är ledsystemet som gör 
att det här området sticker ut så ligger 
ju detta mitt i friåkningens absolut snö-
säkraste område. Gördalen har genom 
åren gjort sig känt som stället det är snö 
på samtidigt som det regnar i det övriga 
landet. Gördalen är som en snökanon 

då vädret bara snurrar runt och oftast 
vräker snön ner just där vilket gjort att 
den lilla byn mitt i ingenstans lever upp 
på vintern. 

Men får man åka överallt då? Nej, 
naturligtvis får man inte det och man är 
naturligtvis skyldig att själv ta reda på 
var man inte får åka. Det är mycket ren 
i området och vi skoteråkare vet ju att 
man håller sig undan för dessa varelser.  
Åker man från Gördalen till Flötningen 
är det vanligtvis ingen ren i området då 
det bara är ett reservområde för föda till 
renarna.

Drevfjället har ett  friåkningsområde 
med vissa restriktioner och det ska bli 
riktig skyltning för att upplysa åkarna om 
vart man inte får köra.

Vid Långfjället (Grövelsjön renbe-
tesområde) är all trafik styrt till led av 
samma anledning.

Alla reservatfrågor dras via Älvdals-
delegationen, intresseorganisationer 
som SOND, kommuner, länsstyrelse 
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Kjell Landén är 
en av eldsjälarna 

inom Sond. 

Det händer grejer i norra Dalarna även sommartid. Idres Watercross är Sveriges 
äldsta och ett riktigt välbesökt evenemang. 

Du är väl medveten om vilket jättejobb skoterklubbarna gör för att vi ska kunna ta 
oss fram på ett bra sätt under vintern? 
Det har byggts broar för dryga 2 miljoner kronor i detta ledsystem. 

Man hittar på egna knep för att underlätta en del byggnationer. Wibe är företaget 
som tillverkar olika slags master för mobiltelefoni. Man har upptäckt att dessa är 
förhållandevis billiga och samtidigt extremt lätta och starka. Perfekta för brobyg-
gnationer. 

Det gäller att hitta rätt i årstide-
rna då vissa byggnationer görs 

bäst när marken är frusen. 

Det är inte bara vattendrag som ska forceras. Blötmarker kan förkorta säsongen 
avsevärt eller till och med överraska mitt i smällkalla vintern. Sond tar det säkra 
före det osäkra. 

Visst är en sladdad led betydligt trevligare än en osladdad. Men det kostar pen-
gar. Se till att ta del av Sonds ledkort för att dra ditt strå till stacken för en levande 
landsbygd. 
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medmera ingår i. Detta är ett resultat 
efter Drevfjällsarbetet för att hålla en bra 
dialog med Länsstyrelsen. Speciellt vik-
tigt om det skulle bli en storregion. Älv-
dalsdelegationen för även diskussioner 
med Samerna om när och hur lederna 
kan vara öppna på känsliga områden, 
speciellt under kalvning.

Sond har också ett samarbete med 
Lofsdalen, när det gäller årskorten som 
gör att dagskorten blir billigare där. Sam-
ma sak gäller för båda hållen. I skrivande 
stund försöker man få med Funäsdalen 
i detta samarbete. Just detta samarbetet 
hade man tidigare även med Sälen, men 

då nästan ingen åkte söderut från Sond-
området drog sig Sälen ur detta. Såklart 
vill man ju sälja så många ledkort som 
möjligt men SOND har samtidigt sökt 
pengar för att få till det att kunna ha upp 
till 15 årsanställda.

Man har byggt broar för 2 miljoner 
kronor senaste åren. Man har hittat på 
ett eget system där man använder Wibe-
master och trä för dessa konstruktioner. 
Det var för övrigt Nordic Area som kom 
på den idén. Det stora arbetet med om-
rådets leder gjordes i början på 2000-ta-
let då man fi ck med alla markägare vilket 
i verkligheten betyder 150 stycken. 

Man har bannlyst ATV med bandsats 

Idre skoterklubb är rejält aktiv. Det är inte bara Watercross och arbetet inom Sond 
som gäller. Man håller också i en del träffar och skoterrallyn som drar massor av 
folk. 

Samarbete är fantastiskt. Sond består 
av totalt sex klubbar. Lövnäs, Nornäs, 
Idre, Särna, Drevdagen, Flötningen, 
Grövelsjön = Långfjället ser till att det 
händer. 

Att åka i ett väl skyltat och om-
händertaget ledsystem har sin 

tjusning. Man slipper fundera på 
om man kört vilse, samtidigt som 

man får reda på var man är när 
man väl lyckats göra det ändå. 

Det rullar ett helt gäng med fyrtaktare i Sondområdet under vintern. Alla med en rejäl 
sladd bakom sig då de 160 milen ska underhållas. Det sladdas varje dag i veckan. 

Man driver idag runt det hela med hjälp av intäkterna från ledkorten men också 
genom tusentals timmar av ideelt arbete. Bidrag har sökts för att man i en för-
längning ska kunna anställa folk.

på lederna då de går ner för djupt och 
förstör lederna helt enkelt. Idre skoter-
klubb är riktigt aktiv då de har verksam-
het året om. Watercrossen i Idre är Sve-
riges äldsta utöver denna sommaraktivi-
tet kör man lite andra arrangemang som 
exempelvis skoterrally på vintern. Ett ar-
rangemang som lätt drar 300 skotrar.

Infrastruktur
Idre är en samhälle på frammarsch i 
norra Dalarna och skidanläggningarna 
ser till att det fi nns boende i överfl öd 
här. Det går att tanka lite här och var 
men det är bara Särna och Idre som 
har bemannade mackar kvar. Gördalen 

har också en tank vid skoteruthyrningen. 
Även om området har varit starkt knutet 
till skidåkning både utför och på längden 
har bygden växlat om och insett att sko-
teråkningen bidrar  ekonomiskt. Om det 
är en generationsväxling eller ej ska vi 
låta vara osagt, men skoteråkare är mer 
än välkomna. Enligt oss så är det läge att 
ge Sond-området en rejäl chans. Det är 
bara att boka in helgen eller veckan för 
en trevlig och snösäker snöskoterupple-
velse i mitten av Sverige. 

 

PRISLISTA LEDKORT 
2016
Säsongskort: 
1:a skoter: 900:-
2:a skoter: 800:-
(gäller enbart med samma regis-
trerad ägare på skotrarna)
 
Dagkort: 150kr
Tredagarskort  350:-
Veckokort  500:-

All information du behöver fi nns 
på www.sond.se 

Länk till sladd
http://www.allyouneed.se/cata-
log/product_info.php/products_
id/103
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Snöskoteråkning när 
den är som bäst!

Upplev Sveriges största ledområde i Dalarnas fjällvärld!
Ca 160 mil skoterled • Stora friåkningsområden

Boende i Stugor, hotell och B&B bokar 
du på visitidre.se eller 0771-99 88 00.



H   O   T   E   L    &    S   P   A

Vildmark C
l guldkantL

Hotell & Spa
Skoteruthyrning • guide 
konferens • Jakt & fiske

event • butik

+46645-220 00 • BigRiverCamp.se

H   O   T   E   L    &    S   P   A

Vildmark C
l guldkantL

Hotell & Spa
Skoteruthyrning • guide 
konferens • Jakt & fiske

event • butik

+46645-220 00 • BigRiverCamp.se

H 
  O

   T
   E

   L
    

& 
   S

   P
   A

V
il

d
m

a
r

k
 C

l
 gu
ld
ka
nt L

H
ot

el
l &

 S
pa

S
k

o
t
e
r
u

t
h

y
r

n
in

g
 •

 g
u

id
e
 

k
o

n
f
e
r

e
n

s
 •

 J
a

k
t

 &
 f

is
k

e
e
v

e
n

t
 •

 b
u

t
ik

+4
6
6
4
5
-2

2
0

 0
0

 •
 B

ig
R

iv
e
r

C
a

m
p

.s
e

Snöskoteråkning när 
den är som bäst!

Upplev Sveriges största ledområde i Dalarnas fjällvärld!
Ca 160 mil skoterled • Stora friåkningsområden

Boende i Stugor, hotell och B&B bokar 
du på visitidre.se eller 0771-99 88 00.



INTERPRESS 0518-02

7388051806905
RETURVECKAv 5020

 
AR

SNOWRI
DE

R 

1.
in

dd
   

1
20

16
-1

0-
26

   
13

:0
1

INTERPRESS 0603-02

7 388060 306908
RETURVECKA v 50

1.
in

dd
   

1
20

16
-1

0-
27

   
10

:2
8

INTERPRESS 0378-05

7 388037 805908
RETURVECKA v 51

1.
in

dd
   

1
20

16
-0

9-
14

   
08

:4
6

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

Lanthandel o Allservice
Borgafjäll

Tel. 0942-42021

Dagligvaror, Bensin, Fiskekort, Jaktkort,  
ombud för Svenska spel, Systembolaget, Apotek

Den lilla butiken som inte har allt men ordnar det mesta



0684-294 50
motorfritid.com

Komplett verkstad för alla ändamål!

Stort lager på 
utbytescylindrar 

och vevaxlar

www.yngvessonsmaskin.se

Vi ligger på Europas 

STÖRSTA reservdelslager!

Butik/ Reservdelar:0951 - 773 45

Auktoriserad verkstad. Allt från tillbehör till reservdelar.
Landsvägen 11 Östnor, MORA
Anders Hansback, 070-290 28 99
ah.atvsmora@gmail.com

SNÖSKOTER • ATV MC • ATV

Auktoriserad verkstad. Allt från tillbehör till reservdelar.
Landsvägen 11 Östnor, MORA
Anders Hansback, 070-290 28 99
ah.atvsmora@gmail.com

SNÖSKOTER • ATV MC • ATV

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.vuonatjviken.com
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POSTTIDNING B
SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora

Därför tjänar skoterälskare  
på att välja Svedea.

För mig som gillar snö är skoteråkning något som ligger mig varmt om hjärtat.  En krispig vinterdag finns 
inget bättre än att dra ut över de orörda vidderna tillsammans med kompisarna. Visst blir det någon stubb-
körning ibland och då är det bra att ha en försäkring man kan lita på. Och det kan du om du försäkrar skotern  
i Svedea. Vi försäkrar bara sådant vi gillar och förstår oss på, det har du som försäkringstagare glädje av. 
Kolla med skoterklubbarna, valfri återförsäljare eller våra kunder. Generösa och snabba brukar de säga.  
Det kostar faktiskt inget extra. Jämför oss gärna med andra.

Fredrik Lilliehöök  
Produktchef Snöskoter & ATV

Telefon 0696-170 42 
fredrik.lilliehook@svedea.se 
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