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Pilgrimsresan
SnowBall 4000

SVERIGES SKÖNASTE

SKOTERBUTIK

UTRUSTNING

Gigantiskt sortiment som du kan
prova i lugn och ro hemma.
60 dagars öppet köp och lägsta
pris-garanti!

SKOTERDELAR FÖR GARAGET

Hos oss är det enkelt att handla
reservdelar. Lägg till dina skotermodeller på sledstore.se så visas
enbart de produkter som passar!

SVERIGES SKÖNASTE SKOTERBUTIK

Rätt tillbehör och verktyg gör
jobbet roligare. Kolla in prylarna
som hjälper dig sköta och serva
din snöskoter.

STREETWEAR

Snygga kläder, väskor och accessoarer från kända varumärken.
Gratis storleksbyten med förbetald
tur och returfrakt.

FRAKTFRITT ÖVER 1000KR SNABBA LEVERANSER
60 DAGARS ÖPPET KÖP GRATIS STORLEKSBYTEN
LÄGSTA PRIS-GARANTI

Tobe Björnöya
Tobe Björnöya är en fodrad, vindtät
jacka i canvas nylon. Ventilation
under armarna som är skyddade
med mesh. Tre exteriöra fickor med
fleece-lining samt en innerficka.
Perfekt jacka för en tur på skotern.

Klim
Adrenaline GTX
Puder, led, snö eller sol, Adrenaline
GTX® antar utmaningen. Denna
mångsidiga känga har GORE-TEX® för
att hålla fötterna varma och torra.
Smidig och isolerad, kommer denna
känga att stå emot allt som kommer
i din väg.

-50%

50%
1.999 kr

999 kr

2.499 kr

ÖVER 1 000 000
PRODUKTER I LAGER!

-50%
2.999 kr

-67%

1.499 kr

279 kr

299 kr

99 kr

59 kr

Tobe Timber Parka

Course Wind Stopper

Castle Platform Barn

Course Balaclava

Fodrad jacka med ventilation under
armarna. Heltejpade sömmar.
Membran: 10.000mm/5.000g/m2

En ergonomiskt utformad Balaclava med resårbelastad Wind
stopper.

Varma mysiga vantar för barn
utrustade med ett vattentätt
Hipora®-membran.

Skön Balaclava i 100% bomull
från Course. Värmer ansikte, hals
och nacke.

SVERIGES STÖRSTA
SORTIMENT!

SLEDSTORE.SE

RING VÅR KUNDTJÄNST!

08-509 063 00
Öppet 12-17 Helgfria vardagar

sledstore.se info@sledstore.se
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Ledare # 2

D

u som är prenumerant på SnowRider tillhör ett
släkte av lyckligt lottade människor eftersom du
numera har full tillgång till allting som händer på
NYA snowrider.se. För det händer en hel del där nu för
tiden. Den nya snowrider.se har precis idag bara några
timmar på nacken och har egentligen ingenting gemensamt med den gamla sidan som härstammar från 1997.
Vi har moderniserat allting, tagit bort en del onödiga saker men framför allt byggt den för våra prenumeranter
som kommer att få ta del av betydligt mer på sidan än
icke-prenumeranten.
För att ge vår papperstidning, ja den du håller i, ytterligare en dimension så introducerar vi någonting som vi
kallar SnowRider-TV i höst. De du! Mer om snowrider.
se på sidan 38.

Skotermarknaden

Fasta medarbetare:

I en värld som kämpar för sin överlevnad frodas skoterbranschen som håller lågkonjunkturen stången och av
någon anledning ligger på samma försäljningsnivåer år
efter år. Tillverkarna slåss om andelar och trots att det
bara säljs och tillverkas en bit över 100,000 snöskotrar
totalt varje år i världen så verkar varje producent få ihop
det på sista raden. Det finns en stolthet hos varje tillverkare då det gäller snöskotern, en stolthet som gör
att det satsas friskt på detta fordon. Alla tillverkare av
snöskotrar har också andra grenar på sitt företagsträd,
som exempelvis fyrhjulingar, vattenskotrar, motorcyklar
och så vidare. Men snöskotern har funnits med länge
och står för någonting i respektive företag. Kalla det
arv, stolthet, grundstomme, ja vad du vill. Snöskotern
verkar i alla fall vara någonting man bryr sig om, sam-

Alf Sundström
Daniel Orevi

tidigt som man försöker tjäna pengar på dom. Vi har
bara de senaste åren sett ett rejält uppsving vad det
gäller tekniken på snöskotrarna. Jag tänker mest på
elektroniken som bara för något år sedan var riktigt
basic, men idag är väl utvecklad. Har du köpt en ny
maskin på sistone? Är du medveten om alla finesser
som vissa maskiner har inbyggda i sig? Ta och läs din
instruktionsbok riktigt ordentligt för att ta reda på vad
just din tillverkare bjudit dig på.

Skoterns dag
Återigen har det blivit dags för Skoterns Dag, detta
norrlandsfenomen som mer eller mindre kan jämföras med julafton, nationaldagen eller midsommar. När
Skoterns Dag inträffar vet man att man ska besöka
sin handlare för att snacka med likasinnade och se de
senaste skotermodellerna, och kanske göra ett större
inköp.
Visst dricks det en hel del under denna helg, men
stämningen är oftast på topp vilket gör det hela till en
folkfest. Mora som är byn där jag bor, fullkomligt invaderas av människor från hela mellansverige och jag inbillar mig att firandet av denna nationalhelg är lite extra
kraftigt här. Hur som helst är tiden inne då vi räknar ner
till säsongens första snöfall och nog känns det som om
det är nära nu?
Väl mött vintern. Nu kör vi!
Chefredaktör Friström

Prenumeration & Shop:
www.snowrider.se
pren@snowrider.se
0250-22885
Telefontid vardagar 8-16
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OTHERS THOUGHT IMPOSSIBLE

Redema

2014 broschyren är här.
Hämta ditt exemplar hos
närmaste återförsäljare!

Några av våra Nyheter 2014
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Det är ingen nyhet att vi äger lössnösegmentet.
Du vet förmodligen redan att våra RMK maskiner
är det grymmaste du kan köra i lössnö. Lättast,
starkast - ja helt enkelt bäst. Det är något vi
inte tänker ändra på.

800 PRO RMK 155 LE

550 INDY

600 SWITCHBACK ASSAULT 144

600 INDY VOYAGER

800 INDY SP

550 INDY ADVENTURE X2

Däremot har vi massvis med nya härliga maskiner
i INDY-familjen. Ledracers som chockerade branschpressen med överlägsen prestanda kontra pris.
Eller flexibla INDY Adventure som kombinerar
både nytta och nöje på ett smart sätt.
Besök din Polaris återförsäljare. Förklara ditt
användningsområde och behov. Du kommer att
åka hem med en Polaris på släpet som passar
dig som handen i handsken.

PolarisSverige.com • facebook.com/PolarisSweden
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SNOW CASH!
MED SMARTCHECK

Med Smartcheck har du 5.000:- i rabatt på ordinarie
cirkapris inkl moms. Väljer du Apex T-TX eller Nytro T-TX ingår
dessutom Öhlins stötdämpare värde ca 33.500:-

Öhlins

Apex T-TX

Marknadens enda snöskoter med 4-cylindrig 4-taktsmotor och över 160 hkr blir nu
ännu häftigare. Nu ingår Öhlins TTX i framvagnen och komplett Öhlins i boggien.
Camoplast-matta med 44 mm kamhöjd är standard.

154.900:-

Smartcheck-pris:
inkl Öhlins-kit värde 33.500:Ord: 159.900:-

stötdämpare
ingår. Värde

33.500:-

”Världens bästa fjädring”

Dundersuccé 1.

FX Nytro T-TX

Komplett Öhlins-kit i både framvagn och boggie, bättre än så här blir det
inte. Camoplast-matta med 44 mm kamhöjd och unik tunneldekor.

139.900:-

Smartcheck-pris:
inkl komplett Öhlins-kit värde 33.500:Ord: 144.900:-

Dundersuccé 2.

SR Viper X-TX SE

Vår nya tuffa crossover med 3-cylindrig 1049 cc,
4-taktsmotor. 3580 mm lång matta och superlätta
Fox Float stötdämpare runt om.

Smartcheck-pris:
Ord: 143.900:-

www.yamaha-motor.se

138.900:SMARTCHECK-PRISERNA GÄLLER T.O.M 15/11

www.arcticcat.se

2014

ARcTIc cAT

SPARA UPP TILL 8900:-

ETT ÅRS FRI SERVICE. TRE ÅRS MASKINGARANTI.
KÖP DIN SKOTER FÖRE 31/12 2013!
ETT ÅRS FRI SERVICE Du får vid TRE ÅRS MASKINGARANTI
köpet en check som gäller där du har köpt
maskinen. checken gäller till den 31/12 2014
eller max 170 mil. Gäller ej Zr 120. serviceintervallerna är 25 mil och 150 mil. stötdämparservice ingår ej. erbjudandet inkluderar
material samt arbete och är värt ca 5000 kr.

Du får också tre års maskingaranti. sista
garantidatumet blir den 31/12 2016 oavsett när du hämtar ut maskinen 2013. Gäller
ej Zr 120. Vår garanti gäller motor-, driv-, styr- och fjädringssystem. Varje mekaniskt
problem som kan hänföras till tillverknings- eller monteringsfel i motor-, driv-, styr- eller
fjädringssystem täcks vid normal körning av garantin. Vid köp efter ovanstående datum,
gäller som vanligt två års maskingaranti. Nytt för 2014 års modeller är att du vid köp efter
2013 kan köpa till ett tredje garantiår för 3900 kr.

Hybrider 2014
Specialiserade mångsysslare

Hybrider eller crossover är helt klart en populär,
ja kanske den populäraste, maskintypen.
Den har ett brett användningsområde och är
specialiserad på att vara bra på mycket.
Text & Bild: Björn Friström

A

tt använda samma maskin för avancerad lössnöåkning som ledkörning är ingen omöjlighet, även
om både du och jag vet att allting blir
en viss kompromiss. Men inte så stor
kompromiss som du kan tänka dig. På
något sätt har tillverkarna hittat rätt i just
denna genre och här hittar vi maskiner
som tål hårda tag på leden om man så
10

önskar, men också mer lössnöanpassade maskiner som vid en första anblick
ser likadana ut. Se till att välja rätt, vilket
du lättast gör genom att läsa denna text
riktigt noggrant.

Många namn
Hybrider, halvlånga, Crossover, ja kärt
barn har många namn. Det är inte lätt

att veta vad man vill ha för maskin, framförallt inte om man inte vet vad man ska
fråga om.
Vi kan lite enkelt säga att det finns
två olika slags hybridmaskiner. Några är
mer ämnade för ledkörning, men passar också rätt bra i lössnön. De andra
är bättre i lössnön, men fungerar ok för
leden också. Enkelt va? Hur vet du då
vilken maskin som är ämnad för vad?
Återigen är svaret ganska enkelt.

Led & lössnö
Känner du att det är leden som drar mer
än lössnön, men du är fortfarande sugen på att emellanåt ge dig ut i pudret?
Då ska du ha en Hybrid som har riktiga
fotsteg och stabilare stötdämperi. Du

ska också hålla koll på vilken spårvidd
den maskin du tittar på har att erbjuda.
Smal spårvidd, vinglig på led, lättsvängd
i snön och tvärtom.
För att göra det lite lättare för dig så
går vi igenom vad som erbjuds detta år.

Yamaha
Yamaha har en lineup som bara består
av fyrtaktare av olika slag.
Några har varit med ett tag medan andra är helt flång nya och frukten av ett
unikt samarbete konkurrenter emellan.
Det är naturligtvis samarbetet mellan
Arctic Cat och Yamaha jag pratar om
och det är klart att vi börjar med Yamahas Viper X-TX SE som är en halvlång
hybridmodell som lämpar sig mer för
2-13/14

Nytro/ Phazer/ Viper/ Apex/ Vector
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:

Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt/ 2-cyl 4-takt/ 3-cyl 4-takt/4-cyl 4-takt/ 3-cyl 4-takt
1049cc/ 499cc/ 1049cc/ 998cc/ 1049cc
82x66,2/ 77x53,6/ 82x66,2/ 74x58/ 82x66,2
3 x EFI 41mm/ 2xEFI 43mm/ 3xEFI 41 mm/ 4xEFI 39 mm/ 3xEFI 41 mm
Torrsump
3-1/2-1/3-1/4-1/3-1
120/ 80/ 120/ 150/ 120
Elektrisk

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

-FX chassi Nytro 11°/ FX/ Pro-Cross/ Apex Deltabox III/ Deltabox III
FXG2/ Individuell 2x a-arm/ SRV/ Individuell dubbla a-arm/ Individuell
Öhlins TTX 30/ HPG 36/ Fox Float 3/ Öhlins TTX/ HPG 40
216/ 221/ 254/ 219/ 216 mm
Dual Shock CK 144, vinklad/ Pro Mountain/ Dual Shock SR 141/ Dual Shock CK 144 vinkld/ Monoshock
Öhlins S46PR1C1, S46PR1C1W/ HPG 36/ Fox Zero-Fox Float 2/ Öhlins 46/ HPG 46
351/ 363/ 368/ 297/ 297
381x3658x45 Back Country/ 356x3658x38 Freeride/ 381x3581x41 Cobra/ 381x3658x22 BC/ 32 BC
8JH Dual runner ski/ 8HV/ Trail 6”/ 8JHDual Runner Ski/ 8HV
1050/ 1080/ 1067-1092/ 1080/ 1080
3060x1205x1160--/3205x1230x1190--/3175x1219x1180--/2975x1200x1210--/ 3015x1200x1210 mm
27,7/ 26,7/ 40/ 34,6/ 34,6
--

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

144 900:-/ 90,900:-/ 143,900:-/ 159,900:-/ 119,900:Svart/ vit/ blå&röd/ Blå/ röd&blå
Yamaha Motor Scandinavia

Chassi

Att äga

Superlativen haglar och vi tycker att Vipern helt klart är en fullträff. Hur snabb
den är jämförelsevis mot andra maskiner får säsongens BLS-test utvisa.

avancerad ledkörning än äventyr långt
utanför leden.
Detta gäller för övrigt alla Yamahas
hybridmaskiner som alla är mer ledorienterade.
Om vi ska börja med Vipern så kan vi
i korta drag beskriva den som ett chassi
från Arctic och en motor från Yamaha. I
min värld betyder detta att man kombinerat det bästa från två världar och att
resultatet verkligen har blivit bra. Vi har
hört en del gnäll från Hardcore Yamahaköpare som menar att själva Yamahasjälen tappats bort i och med samarbetet med Arctic Cat. Personligen är jag av
den absoluta åsikten att alla medel är tilllåtna för att bygga en bra maskin, för det
är väl det som spelar roll i slutändan?
2-13/14

Det är klart det är, och Yamaha Viper
är en riktigt bra maskin, ja kanske den
bästa som någonsin tillverkats i detta
segment. Dags att fördjupa sig litet i den
sprillans nya Viper X-TX SE.

Viper X-TX SE
I år så finns SR Viper X-TX SE som
141-tumare vilket är en bra längd för en
hybrid. Men, jag ser egentligen den här
maskinen som en lite längre ledmaskin,
som klarar av andra saker också. Jag gillar verkligen känslan i Vipern då den ger
föraren någonting tillbaka. Jag tycker
jämförelsevis att Nytron är en träbock
och som på något sätt aldrig släpper in
föraren i själva körandet då den lever lite
sitt eget liv. Jag upplever mig mer som

en passagerare på Nytron medan man
sitter mitt i Vipern och blir en del av själva konstruktionen. Det här är en chassimässig fullträff och då har jag bara
kört pressmaskinerna utan att ha rört
en enda stötdämpare för att optimera
maskinen för just mitt tycke. Vi ska klargöra en sak en gång för alla så att alla
kan släppa detta sedan. Vipern har ett
chassi som är byggt av Arctic Cat och
en motor som är byggd och konstruerad
av Yamaha, samma som sitter i Nytron.
Den monteras i Arctic Cats fabrik i Thief
River Falls i USA. Arctic har också en
”likadan” maskin i sitt sortiment men då
med namnet XF 7000 SP. Men tro inte
att de är identiska, de har flertalet skillnader, bland annat vad det gäller varia-

torer och längd med mera. Yamaha har
dessutom fortsatt arbetet med Vipern
ända fram till dagens datum och gjort
ytterligare förändringar sedan vi körde
dom. Vi såg detta chassi redan 2012,
då med en tvåcylindrig tvåtaktsmotor.
Det är svårt att tro att denna maskin
egentligen är byggd för en tvåcylindrig
tvåtaktare och jag ställer mig frågande
till detta eftersom konceptet med Yamahas trecylindriga fyrtakts 1049-kubikare
sitter som en smäck. Har chassit byggts
med tanke på att passa Yamahas motor? Det har ifrågasatts om motorn inte
sitter för högt monterad nu och att hela
bygget ska vara en enda kompromiss.
Om nu så är fallet så blev det en jäkligt
bra kompromiss eftersom Vipern blev
11

riktigt bra. Hur bra den blev får vi ta reda
på i vinter under vårt BLS-test. Mer om
detta senare under säsongen.

Bakåfram
Den trecylindriga Genesismotorn är välbeprövad och vi såg den första gången
2007 i Nytron och den har sedan dess
gjort sitt jobb riktigt bra. Den ger i runda
slängar runt 130 kusar och säkert lite
till och ska väl kanske jämföras med en
600 kubikare i effektuttag. Denna motor
har också genom åren visat sig vara extremt tacksam att överladda med turbo
eller kompressor och tål det dubbla effektuttaget utan att gå sönder. I sedvanlig ordning sitter spjällhus och luftburk
framför motorn medan grenröret pekar
bakåt. Nu sitter ljuddämparen till höger
om motorn strax utanför det fina kedjehuset som är tillverkat i magnesium och
dels har elmanövrerad backväxel (som
aktiveras med en knapptryckning). Där
har Yamaha bytt ut den automatiska kedjesträckaren från Arctic Cat mot en manuell motsvarighet. Ljuddämparens placering gör också ett turbobygge otroligt
mycket lättare än när ljuddämparen är
placerad bakom föraren. Mer om detta
på sidan 28.
Motorn har också torrsump samt en
fartvindskylare med elfläkt framför motorn. Bensintanken är formgjuten och
följer sadelns konturer och har plats
för soppapump samt batteri längst bak.
Framvagnen är på Arcticmanér rejäl
och grotesk, på ett bra sätt. Fox Float3
Air fram och Float2 längst bak samt en
fjäderklädd Foxare i mitten står för fjädrandet å det grövsta. Vi gillar verkligen
setupen och balansen, å då menar jag
verkligen.
Vi kan också lyfta fram de trevliga siames-vändhjulen som borgar för en stabil
och hållbar konstruktion. Vi glömmer lätt
att detta är en hybrid eftersom den funkar så bra på led, men visst tål den att
synas i snön, även om det finns bättre
hopp och lekmaskiner. Se detta som en
maskin som är 70% led och 30% för
övrig körning. Visst den är 141” och har
burkrem men visst trivs den bäst att regera på leden, för det gör den. Du lär
tydligen vara snabb som bara den för att
få tag på en. Den är enligt rykten slutsåld
hos generalagenten men är du snabb
kanske du kan få tag på ett exemplar
hos din lokala handlare.

Nytron heter T-TX i andranamn och för oss som är pålästa brukar det namnet borga för stabilt öhlinsstötdämperi som ser till att
denna maskin tål nästan vad som helst. Läs in dig på dämparna och våga ratta på dom så att de passar just din körstil.

Vipern är som alla vet en Arctic med
Yamahamotor vilket enligt oss är det
bästa från två världar.

Det är lätt att glömma bort RS Vector L-TX som faktiskt är en trevlig mild sporttourer på 136 tum och 32 millimetersmatta. Den gillar inte allt för högt tempo men är
desto bättre när du kör som folk. En modell att titta lite närmare på.

En av väldigt få modifikationer för att
få plats med den trecylindriga motorn
är dessa böjda stag som annars är raka
när det sitter en tvåcylindrig motor i
detta chassi.

Kedjehuset är extremt genomtänkt och
är gjort i magnesium. Det innehåller en
automatisk kedjesträckare när den sitter i en Arctic, vilket Yamaha enligt uppgift nu bytt till en manuell.

Övriga Yamaha.
Övriga Yamaha, ja det känns lite så
faktiskt efter de släppte Vipern. I alla
fall rent nyhetsmässigt då det inte hänt
så mycket med Yamahas övriga sorti12

En trevligt utformad pipa som pekar
bakåt för att sedan vända om till ljuddämparen till höger om motorn. Grenröret är snösprutkylt och har faktiskt
bränsletanken precis ovanför sig.
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Årets Apex T-TX har Öhlinare
(vilket maskinen på bilden inte
har) och har i och med detta blivit ännu trevligare. Men någon
lössnöracer är det inte. Köp en
Apex och håll dig på leden.

Säg den Hybrid som inte är gjord för bus
och lek. Visst kan du ta ut Vipern i snön,
men det är på leden där chassit kommer
till sin rätt och utan tvekan hör hemma.

Stå eller sitt, körställningen är anmärkningsvärt bra.

Motorn är ”bakvänd” som sig bör vilket i sin tur betyder att spjällhuset pekar framåt
och avgasröret bakåt.
2-13/14

ment. Ska du ha en Hybrid från Yamaha
och inte vill ha en Viper så finns det tre
stycken andra att välja på. Phazer X-TX,
Vector, Nytro T-TX och Apex T-TX. Min
favorit är utan tvekan den svintunga,
bökiga och lite ålderdomliga Apex X-TX
som enligt mig har nått nya höjder med
sin servostyrning. Jag köpte en egen
förra året och kommer inte att byta ut
den än på ett tag. Äh, jag tror den nog
kommer få bo kvar här ett bra tag till då
den numera har 300 hästar och fulldubbad matta. Tänk dig en elefant i ballerinaklänning. Lite så kan vi beskriva en
Apex då den trots sin övervikt är helt underbart smidig och trevlig, så länge du
slipper lyfta den. I år så kommer Apex
T-TX med Öhlinare vilket gör den ännu
trevligare på leden. För det är på leden
du ska hålla dig med denna maskin.
Apexen är ingen lössnömaskin men är
perfekt för snabb ledkörning. Se denna
maskin som en GT-racer som exempelvis motsvarigheten till bilvärldens Audi
S8. Nytro T-TX är för övrigt inte den heller någon lössnöracer i sammanhanget.
Visst kan du förflytta dig i snön när du
håller full rulle, men ska vi jämföra dessa
två med konkurrenternas bidrag i denna
klass så är dom rejält på efterkälken i
lössnön. Se dessa två som ett par något
längre ledmaskiner och behandla dem
därefter. Vill du köra Yamaha och gärna
i lössnön, köp en M-Ride eller X-Ride.
Förra årets Öhlinsförsedda T-TX levererades enligt mitt tycke i hårdaste laget
för de flesta, samtidigt som den svalde
alla gupp och knölar med en gäspning
när man kör allt man kan. Jag fick den
aldrig att slå igenom men samtidigt så
blev jag aldrig riktigt sams med den,
framförallt inte lika sams som jag blev
med Apexen. Och om jag nu är sams
med Apexen så är jag bästa kompis med
Vipern. Läs in dig på fjädringen och var
inte rädd för att justera den som just du
vill ha den.
Vi får inte heller glömma Phazer X-TX
som är en trevlig bekantskap och vi kan
kalla den för en instegsmaskin. Den har
funnits länge nu i flera olika längder med
endast små ändringar år från år, men
den har aldrig sålts som Hybrid och i
slutändan kan vi säga att denna maskin
är en M-TX med lägre kammar och bredare spårvidd. Det här är snöskotern du
köper för att ha som andramaskin eller
till frun eller barnen som precis tagit skoterkortet. Den här maskinen är lite ettrig
och trots sina 500 fyrtaktskubik ganska
pigg. Men vill du besegra Mount Everest eller surfa i snön så finns det bättre
maskiner. Även Vectorn har samma
egenskaper och trivs bäst på leden. En
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mycket prisvärd maskin om man ser till
lyx som servo och den potenta motorn.

Switchback Pro-R finns som 600 och
800. Det är egentligen en smaksak
vilken du väljer.

Polaris
Polaris gillar hybridsegmentet och det
märks eftersom de lagt manken till även
om det inte hänt allt för mycket till i år.
Den uppmärksamme ser att det finns
maskiner i detta segment för de som
prioriterar ledåkning lite mer samtidigt
som maskiner finns för den som spenderar den mesta tiden utanför leden. Är
du mestadels ledåkare ska du titta på
Pro-R modellerna och är du en lössnöåkare kollar du på Assaultmodellerna.
Båda dessa modeller finns som 800 och
600 samt delar namnet Switchback. Vi
börjar naturligtvis med den största nyheten för i år vilket i våra ögon är den nya
600 Switchback Assault 144. Ja så ny
är den kanske inte, men den har inte funnits som 600-kubikare i alla fall. I vissa
lägen så har jag genom åren förespråkat
600-kubikaren över lag, framför allt då
det gäller korta ledmaskiner. Man har
bättre kontroll på kraften och istället för
att mjölka med gasen har man möjlighet
att hålla stumt vilken i sin tur bidrar till ett
bättre flyt i körningen. En 600-kubikare
har också genom åren visat sig vara betydligt tillförlitligare än en 800, oavsett
tillverkare. Men Assault 144 är avsedd
för lössnön (även om den fungerar bra
för leden också) och då vill i alla fall jag
ha lite mer att åka med och väljer alltid
en 800. Framför allt då mattan är av det
blygare slaget då det gäller kamhöjd.
600 Assault 144 har 51-millimetersmatta vilket är ett bra val när motorn
levererar cirka 120 hästar. Detta är en
bra och robust maskin som inte passar
dig som vill ta det lite lugnt och njuta av
någon form av komfort. Detta gäller även
Switchback Assault 800 144 som är
identisk med 600:n om man bortser från
motorstorleken. Det skiljer dryga 13-tusen spänn modellerna emellan och jag
hade nog bitit ihop och valt den större
av de två. Jag formligen älskar Assaulten
då den funkar på led och är perfekt som
låglands och äventyrsmaskin då den är
så fruktansvärt balanserad och trevlig i
snön. En favorit i snön, och sämre för
långkörning på led.

Känner du att du är ute efter en mer lössnöorienterad maskin från Polaris så är det Switchback Assault du
ska ha. I år finns den också som 600.

Polaris 800 Switchback Pro-R Adventure är äventyrs och långfärdsmaskin med lite mjukare fjädring, packväskor och elstart.
Ett perfekt val för den som värdesätter användarvänlighet före
klickdämpare och högt styre.

Switchback Pro-R
Vill du ha en hybrid av märket Polaris
som lämpar sig för långresor i snabbt
tempo på led samtidigt som den också
har någon form av komfort. Då är det
faktiskt en Switchback Pro-R du ska ha
och den finns i tre olika utföranden alla i
136 tums utförande vilket passar bra om
maskinen är lite mer ledorienterad. Pro
14

Då det gäller stötdämperiet på Switchbacken så är det fullt justerbara Walker
Evans som gäller runtom.
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R 800 finns också i LE utförande vilket i
sin tur betyder att du får lite extra utrustning som exempelvis elstart, justerbar
styrhöjare och det trevliga Lock&Ride
lastsystemet bakom dynan. Pro R finns
också som 600-kubikare vilket inte är att
förakta då jag som jag nämnde tidigare
gillar tvåcylindriga 600:or för ledbruk.
Det sitter ett riktigt bastant fullt justerbart stötdämperi på både Pro R och
Assaultmodellen, avsedd för aktiv körning. Känner du dig lite extra äventyrlig
finns det en lite snällare men fortfarande
vettig Pro-R Adventure som har all utrustning man önskar sig om man är lite
bekvämare av sig. Elstart, backspeglar,
12 v uttag, packväskor och frontbåge.
Vill du ha en lite bättre passagerardyna
till frun som är lite vidlyftigare om röven
finns sådan också som extra tillbehör
och klickas fast i hållaren till packväskorna. Dynan på Adventuremodellen är
också den lite bredare men betydligt
skönare att sitta på än exempelvis Assaultens dyna.
Switchback Pro-R modellen är oavsett storlek och utförande riktigt bra allroundmaskiner som gillar att köras hårt
och snabbt. Vi gillar Pro-Rideboggin för
ledkörning och den är inte lika svårinställd nu som när den först kom för
några år sedan.

Switchback Pro-R 800/600/Adventure/Assault 600/800
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
795 cc / 599 cc
85x70 / 77,25x64
Cleanfire Injektion
Injektion
2-1
150 / 120
Manuell/ Adventure Elektrisk

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Längd/Bredd/Höjd mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

220/209 (utan el-start), 236 med elstart
Rush/RAW
PRO-RIDE
Walker Evans Needle PB Adj.
254
Switchback 144 vinklad
Walker Evans PB, Comp. Adj.
380
381/3454/44BC/38 Ripsaw/381x3657x51 Series 4
Gripper
1080
3200x1220x1220
41,6 / 43,5
--

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

139,900:-/ 127,900:-/ 142,900:-/ 129 900:-/ 142,900:RödSvart/ Svart/ Vit/ Svart Grå röd
Polaris Scandinavia AB

Chassi

Att äga

Ski-Doo Renegade

Nuförtiden räcker det liksom
inte med att stoppa på en högkamsmatta på en ledmaskin för
att den ska kallas hybrid. Nu
är alla maskiner specialiserade
inom ett område. Switchback
Assault är utan tvekan specialist inom sitt område.

Renegade är ett namn som förpliktar
och är det någon tillverkare som lyckats
göra olika maskiner på samma koncept
så är det Ski-Doo. Här hittar vi allt från
tvåcylindriga tvåtaktare och fyrtaktare
till trecylindriga fyrtaktare av olika slag
och alla ämnade för ett speciellt användningsområde. Det gäller att hålla tungan
rätt i mun, för nu kör vi.
Också hos Ski-Doo hittar vi maskiner mer lämpade för led och några mer
anpassade för lössnön, alla av längden
137 tum och varierande kamhöjd. Det
finns en brokig samling motoralternativ i
Ski-Doos totalt fem olika modeller.

900 & 600 ACE

Trots packväskor och backspeglar så
klarar sig Adventuren bra i sammanhanget. Den här maskinen är faktiskt
någon av de bästa kompromisser vi
kört. Den är bra på mycket och kan kallas en äventyrstourer.
2-13/14

Jag tycker personligen att Renegade
Adrenaline 900 ACE är årets nyhet, i
alla fall då det gäller lite roliga nya grepp
och tekniska lösningar. Den tvåcylindriga ACE-motorn ger 60 hästar och
stoppar man på en cylinder till blir det
rent matematiskt 50 % hästar till. Så resonerade nog i alla fall BRP, eller Rotax
rättare sagt, när de helt sonika presenterade den trecylindriga ACE-motorn. En
motor som levererar silkeslena 90 hästar
utan att göra något väsen av sig och ger
sin Renegade Adrenaline 900 ACE en
15

väldigt fin gång och framtoning. Detta
tillsammans med den nya iTC-tekniken
(Intelligent Throttle Control) gör denna
maskin lite extra rolig. iTC betyder i
praktiken att du på en 900 ACE inte
har någon gasvire då spjällhuset styrs
på elektronisk väg. Detta innebär också
att man på elektronisk väg kan välja
olika körlägen (Sport, Standard och
Eco-drive) beroende på vem som sitter
bakom styret. Perfekt för uthyraren eller
den orolige föräldern. Är du ute efter en
ännu mildare maskin så ska du titta på
lillebror 600 ACE. Den här maskinen går
läskigt tyst och snålt och är verkligen instegsmaskinen från Ski-Doo. För under
100,000 spänn får du en toppmodern
60 hästarsmaskin som drar overkligt lite
soppa men samtidigt också har begränsad prestanda. Vet du vad du vill ha och
inte ska tävla i flygande kilometern så är
600 ACE ett bra köp.

Renegade 1200/ 900 ACE/ 600 ACE/ BC 600/ BC 800
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:

Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt/3 cyl 4-takt/ 2 cyl 4-takt/ 2 cyl 2 takt/
1170,7 cc/ 899 cc/ 600 cc/ 594 cc/ 799,5 cc
91x60/ 74x69,7/ 74x69,7/ 72x73/ 82x75,7
EFI/EFI 46mm/ EFI/ Elektronisk DI 46/ Elektronisk DI 52
Torrsump 4-T/ Elektronisk pump 2-T
3-1/ 3-1/ 2-1/ 2-1/ 2-1
120/ 90/ 60/ 120/ 150
Elektrisk

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

237/ 228/ 213/ 220/ 222
REV-XR/ REV-XS/ REV-XP/ REV-XS/REV-XS
Dubbla A-armar
HPG Plus R/ HPG plus/ HPG plus/ HPG plusR/ HPG plus R
229/ BC 210 mm
rMotion/rMotion/ SC-5M/ rMotion/ rMotion
HPG Plus / KYB Pro 36 EA/HPG/ HPG/ BC HPG Plus/KYB Pro 36 EA
406/ 406/ 340/ 406/ 406
406x3487x44,5 PowderMax/ ACE 900 32 Ripsaw/ ACE 600 32 mm Cobra/ BC 600&800 44,5 Powdermax
Pilot DS 2
1077
3110x1217x1230
40
3,7

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

137 900:-/ 113,900:-/ 98,900:-/ 129,900:-/ 143,900:Svart/Svart/ Svart/Svart/Vit-Röd
BRP Scandinavia

Chassi

Att äga

Renegade X 1200
Renegade 1200 är en hybrid med ledinriktning och har en elmotorliknande
1200-motor av fyrtaktsmodell under huven. Jag älskar den motorn men tycker
att den saknar det där sista klippet om
man jämför med Nytron och Vipern. En
smaksak kanske och min högst personliga åsikt. Spårvidden avslöjar att den är
mest avsedd för leden men samtidigt så
skvallrara 44-millimetersmattan att den
inte är oäven i snön. Maskiner som den
här gör korta sportmaskiner för ledbruk
ganska överflödiga. Trots en fyrtaktsmotor på 1200 kubik fördelat på tre cylindrar och närmare 130 hästar känns den
inte direkt klumpig, snarare len och fin.
Det här är alltså inte samma motor som
ACE 900, så att du är på det klara med
den saken.

Backcountry
Renegade Backcountry X finns i två utföranden. 600 och 800 båda i E-TEC utförande vilket i sin tur betyder att de inte
slösar med soppan i onödan samtidigt
som den levererar den effekt man kan
kräva i respektive kubikklass. På båda
dessa maskiner har du möjligheten att
ställa spårvidden mellan 97,5 till 102
centimeter vilket kanske inte låter som
ett stort spann, men är fullt kännbart.
Båda har lite störigare stötdämperi än
de båda ACE-maskinerna eftersom de
har mer effekt och troligtvis kommer att
locka en köpare som behöver lite mer
dämpkraft. Alla Renegade maskiner har
ett bra genomsläpp på fotstegen samtidigt som de är i sammanhanget ganska
krafiga också för att också tåla en del
ledkörning utan att gå sönder. På Back16

När du ska välja mellan en 800 och en 600 så finns det massor av saker du ska ta i beaktande. Det är svårt att ge några specifika råd, men vi kan i alla fall dela med oss av detta. Åker du mycket i lössnön är det nästan alltid bättre med en större motor
samtidigt som en 600 är lättare att tygla på leden.

Renegade Backcountry finns som 800 och 600 vilket kan krångla till det lite extra för dig då det gäller att välja maskin.
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Idag är Ski-Doos 800 en av de kraftfullare maskinerna på marknaden samtidigt som den är fullproppad med massor av rolig teknik.

ACE 900 är ny för i år och är enkelt
förklarat en 600 med en extra cylinder.
Detta är också världens första skotermotor som faktiskt saknar gaswire och
styrs på elektronisk väg vilket i sin tur
betyder att du kan välja olika körlägen
om du är nybörjare, snål eller gasglad.
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rMotion boggin är något för den late
eller stele. Med ett enkelt handgrepp
kan du ändra inställningar efter körsätt
och önskemål.

900 ACE är en trevlig bekantskap och den ger precis så mycket fartresurser som
behövs för att den ska kännas intressant. Det är inget fartmonster samtidigt som
den är betydligt piggare än ACE 600.
17

countrymodellerna hittar vi också burkrem vilket kan låta som något självklart,
men inte alltid är det.

Lynx
Lynx har ju alltid gått sin egen väg, på
både gott och ont. På senare år har det
bara varit av godo och vi är alltid lika
intresserade av vad Lynx tekniker har
kokat ihop i Rovaniemi. Som vanligt har
de hämtat själva hjärtat och framdelen
från Ski-Doos maskiner men sedan bytt
ut det mesta runtomkring för att i slutändan komma med en ”egen” unik produkt
som inte alls nödvändigtvis ens måste
påminna om en Ski-Doo.
Vi börjar med de snåla snälla ACEmaskinerna vid namn Lynx Xtrim SC 900
ACE och Xtrim 600 ACE.

Man blir lite extra glad när man ser
stötdämperiet på Commandern. KYB
36 R dämpare fram och KYB 36 och 46
i boggin gör att det går att stå på rejält
med en Commander. Sjukt bra kombination av allting gör Commandern till
en favorit. 600 eller 800? Ja det vette
gudarna då båda är riktigt bra.

Grälande finnar
För det första måste jag säga att årets
Lynxar ser genomtänkta och snygga
ut. Snyggare än någonsin och att färgdesignen verkligen följer den tidsanda
som nu råder. Finnarna brukar i största
allmänhet ha koll på det där med design,
hur konstigt det än kan låta. Du kanske
trodde att de bara hugger ved, grälar
och äter grillkorv? Glöm det. Den nya
tiden är här och Lynx leder verkligen utvecklingen på utseendefronten.
Lynx har fått sätta tänderna i den nya
lena ACE 900 motorn och har stoppat
den i ett REX2 chassi vilket i praktiken
betyder att du har en bränslesnål maskin
i längden 146 tum som är en bra kompromiss mellan lång och kort maskin.
REX2 betyder att du har en ny maskin
utseendemässigt och ergonomiskt. En
ny smalare soppatank gör att du kan
röra dig mer fritt på maskinen samtidigt
som den nya designen ska skydda föraren från fartvinden lite bättre. Du får nya
reglage, lysen och en instrumentering
som du kan avläsa bättre från stående
position, starkare fotsteg och ett uppvärmt fack för glasögonen bakom vindrutan. Tack för det Rovaniemi.
146 tum är även längden på tvillingskotern Xtrim SC 600 E-TEC. Eller
tvilling, om man bortser från motoralternativet, som i denna maskin är en
tvåcylindrig 600-kubikare. Sexhundran
ligger några tusenlappar över 900 ACE
och kostar 120,900 kronor mot Ace:ens
116,900 kronor. Här har det också kostats på då det gäller stötdämperisidan
eftersom det sitter KYB 36 R dämpare
fram och KYB 36 och 46 i boggin. Vilken
maskin du ska välja mellan dessa blir ett
lätt val. Fråga dig själv vem du är. Vill du
åka fint men ändå ha lite att trycka på
med emellanåt så kan ACE 900 vara din
18

Alla lappars favorit. Lynx Commander kommer i år som 800-kubikare förutom den
sedvanliga 600:n vilket säkert får en och annan same att gå ner i spagat av lycka.
Jag vet i alla fall ett helt gäng killar/gubbar som uppmärksammat detta och inväntar vintern för en provkörning.

Idag hittar du massor av roliga tillbehör
hos tillverkarna och du kan utan tvekan
göra slut på många sköna tusenlappar för att få din maskin exakt som du
vill ha den.

Ergonomi och förarmiljö är i vanlig
ordning i topp.

Commandern har riktigt stabila fotsteg
som pallar en frostnatt samtidigt som
snösläppet är föredömligt.
2-13/14

Behöver man en 800-motor i en maskin
som Commandern? Ja för fanken, klart
man behöver. Hur ska man annars kuna
åka på rullen förbi alla som har smala
och mesiga mattor.

Hur kan man se att det är en Commander? Enkelt. Luftintaget på huven skvallrar om en fartvindskylare,
som gör att Commandern även ska
kunna fungera under isiga förhållanden utan att koka.
2-13/14

19

maskin. Personligen hade jag tagit den
fina 600 E-TEC:en som alltid levererar
i alla lägen och är tillräckligt pigg för att
vara tillräcklig. Då det gäller spårvidden
har man att välja mellan 97,5 och 102
centimeter vilket får anses som en bra
kompromiss. Känner du att du inte vill ha
tillräckligt utan kan nöja dig med något
mindre än detta så har du den fina Xtrim
600 ACE som förutom en lagom 60
hästars snålmotor bjuder på det mesta
man kan förvänta sig för 99,900 kronor.
En klart prisvärd maskin som inte direkt
chockerar omvärlden men samtidigt gör
det den ska utan att slå på stora trumman.

Egen maskin
Det är nu vi rycker till lite och inser att
finnarna tänker i egna banor. Det är
naturligtvis Commandern jag pratar
om, som sticker ut lite extra med sin
50-matta och därmed är bredast av alla
Hybrider. Den har förutom den breda
mattan även tagit till den på längden då
den är 154 tum lång. 44 millimeterskammar gör sitt till och vi tycker verkligen
att den här arbetsinriktade hybriden
gör sitt för att förtjäna en plats bland
dessa multimaskiner, fast på sitt eget
sätt. Det som verkligen är en nyhet i år
är att Commandern kommer som 800
kubikare i och med den grymma Commander 800R E-TEC. Den är inte nätt
eller direkt smidig, men den är det närmaste en förbannad stridsvagn du kan
tänka dig. Den tar sig fram och skottar
snö så man får hålla i sig vilket 600:n
inte riktigt gör. Det skiljer drygt 20,000
mellan modellerna och beroende på vad
du har för önskemål så kan jag i alla fall
säga att jag hade tömt plånboken för att
få 800:n. Utan snack. Den är anpassad
för all slags körning och är menad för att
kunna användas till lite allt möjligt. Bara
det att det sitter en fläktassisterad luftkylare på denna maskin viskar om att den
ska kunna användas under perioder då
det finns mindre lössnö också. Också
på denna maskin sitter det 36 R dämpare fram och en 36 och 46 i boggin,
vilket är ett riktigt lyft för Commandern.
Här hittar vi också Syncroväxellådan vilket innebär att du förutom backen också
har en lågväxel att förfoga över. Arbete,
spaning och lek, allt i ett. Kanon!

Xtrim 900 ACE/ 600 ACE/ 600 E-TEC/ Commander 600/800
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:

Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt/ 2 cyl 4-takt/ 2 cyl 2-takt/ 2 cyl 2-takt/ 2 cyl 2-takt
899cc/ 600 cc/ 594 cc/ 594 cc/ 799,5 cc
74x69,7/ 74x69,7/ 72x73/ 72x73/ 82x75,7
EFI 46mm/ EFI/ Elektronisk DI 46/ Elektronisk DI 46/ Elektronisk DI 52
Torrsump 4-t/ Elektronisk pump 2-t
3-1/ 2-1/ 2-1/ 2-1/ 2-1
90/ 60/ 120/ 120/ 150
Elektrisk

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljevolym L:

246kg/ 227 kg/ 230 kg/ 281 kg/ 287 kg
REX²/ REX/ REX2/ LXU/ LXU
A-LFS/ A-LFS/ A-LFS/ LXU/ LXU
KYB 36 R/ HPG 36/ KYB 36R/ HPG 36/ KYB 36 R
242/ 242/ 242/ 210/ 210 mm
PPS-3700/ PPS-3700/ PPS-3700/ PPS-5900-A/ PPS-5900-A
KYB 36&46/ HPG 36/ KYB 36&46/ HPG 36/ KYB 36&46
390/ 390/ 390/ 349/ 340 mm
406x3705x39/ 406x3705x39/ 406x3705x39/ Commander 500x3923x44
Blade
1060-1102/ 975-1017/ 1060-1102/ Commander 975-1017 mm
3210x1230-1272x1250/ Commander 3230x1120x1162x1425
38/39/38/ 45 L
3,7

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

116 900:- / 99,900:/ 120,900:-/ 126,900:-/ 145,900:Vit-Svart/ svart vit/ vitsvart/ Gråsvart/ Svart
BRP Scandinavia

Chassi

Att äga

Arctic Cat
Då har vi Arctic kvar då, som om du inte
skulle veta det. Också denna tillverkare
kommer med egna ideér om vad som
gäller i denna genre. Arctic Cat har fyra
modeller i denna klass. Fyra modeller
som ser likadana ut, men som har en hel
20

Är du sugen på en Hybrid från Lynx? Alla heter Xtrim och alla är byggda för våra förhållanden. De som heter Commander
har 50 centimeter bred matta vilket gör dom lite klumpigare, men samtidigt flytvänliga i snön. På bilden ser du en Xtrim SC,
som har REX2 designen och finns som ACE 900 och 600 E-TEC.
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Det vore fel att kalla XF 9000 för en ledprojektil men på något sätt är
den det. Under rätt förhållanden, det vill säga fin led, så finns det ingen som hänger på detta 180-hästarsmonster.

Rå men ändå ombonad på något sätt.
Så kan vi nog sammanfatta XF:ens
förarmiljö.
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XF 8000 High Country är maskinen
för dig som vill ha en lössnömaskin
som också fungerar för ledkörning.

del skillnader mellan sig. Ny för i år är
7000-modellen som numera har en Yamahamotor under huven och är nästintill
identisk med Yamahas Viper, om man
bortser från variatorer, mattlängd och en
del andra specifikationer. Vi ska i alla fall
uppmärksamma er på vissa saker som
är nytt för i år och tittar man igenom den
tjocka pressreleasen så ser man att det
är några förfiningar gjorda till denna säsong. XF CrossCountry, som är ett nytt
namn för i år, har bland annat fått en ny
ljuddämpare samt en lättare bromsskiva.
7000 och 8000 modellen har fått ett
bättre och starkare skydd över bromsskivan samtidigt som variatorskyddet är
fast och inte behöver plockas bort vid ett
rembyte. Alla Hybrider har också fått en
ny huvudbromscylinder som kräver mindre styrka för att förflytta oljan vilket vi
tackar för eftersom jag kan tycka att den
var trögbromsad i fjol.
8000-modellen har fått lite större
bränsletank och rymmer i år fem liter
mer och XF:en har också fått en ny och
lite högre dyna.

High Country
Det är bara Arctic som kan presentera
en 180 hästars turbomaskin utan att
skoja. Arctic Cat XF 9000 (ja turbotvinnen heter 9000 nuförtiden) SP Turbo
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High Country LTD har inte bara ett lustigt långt namn utan är ensam i sitt slag
på många olika sätt. Ingen annan motor
i skotervärlden ger lika mycket pulver
som denna maskin och skulle inte det
räcka så är det möjligt att tjuvtrimma
den med ett chip, om man nu skulle vilja
det. Den är också dyrast på marknaden
med sina mäktiga 159,900 kronor. Smakar det så kostar det som man brukar
säga. I det här LTD (Limited) utförandet
så får du med lite extra väskor och värme
i dynan vilket kan vara trevligt. Jag inbillar
mig att det inte är de yngsta som köper
denna maskin eftersom den är dyrare än
de flesta samtidigt som den är för stor
och tung för att leka med. Att ta sig uppför en brant backe eller åka fortast rakt
fram visst. Men att samtidigt ändra kurs
på ett kontrollerat sätt. Nej.
Vill du kunna ändra riktning emellanåt
samtidigt som du har mer att åka med än
du oftast behöver så ska du kolla lite extra
på XF 8000 (Du kan gissa på att 8000
betyder 800 cc och ha fullkomligt rätt) SP
High Country. Vill du ha med elstart och
lite väskor och prylar så heter den också
LTD ES och kostar drygt 9000 spänn till.
Den mäktiga tvåtaktstvinnen är helt klart
supervass och upplevs att gå hårdast av
alla 800:or. Om den levererar mest kusar vet jag inte, men det känns så. Båda

dessa maskiner har 141 tumsmatta och
57 millimeterskammar vilket fungerar utmärkt. Arctic Cat tycker att dessa maskiner är lite mer anpassade åt lössnöhållet
i och med mattvalet. Vill du köra lite mer
led så finns dels XF 8000 Cross Country
och XF 7000 SP.

XF 7000 & 8000
XF 8000 Cross Country SP har ganska
naturligt ett par Fox Float3-dämpare fram
medan det sitter Fox Zero och Float2
bak. Fox3 betyder för övrigt att luftpåfyllningen har flyttats till ett bättre ställe
än på Fox Float2. På Cross Countryn
har man valt att stoppa på en 41 millimeters Cobramatta fortfarande av 141
tums längd men som lämpar sig mer för
ledkörning. Tittar vi på XF 7000 SP ser
vi att den har en helt ny motor i form av
Yamahas fina trecylindriga fyrtaktare. Vi
har egentligen avhandlat denna maskin
tidigare i texten då men namnet Yamaha
på huven. Arctics version har en kortare
137 tums matta, egna variatorer och
lite andra kalibreringar och upplevs annorlunda. Vi ska inte snacka så mycket
om skillnaderna än utan vänta med det
till säsongens BLS-test som kommer
bli riktigt spännande. Hur som helst är
Arctics XF 7000 SP helt fantastiskt bra
och motorn kommer verkligen till sin rätt

i det här chassit oavsett om det var meningen från första början. Kombinationen
Yamaha och Arctic blev mycket lyckad
oavsett vad det står på huven. Vi ser i alla
fall att Arctics variant är någon tusenlapp
billigare. Det här var årets hybrider och
vi hoppas att vi rett ut en del begrepp då
det gäller dessa maskiner.

Säga vad man vill om den turboladdade XF 9000 SP. Snäll är den inte,
lätt är den inte, trevlig är den inte.
Galen? Ja minst sagt och det perfekta vapnet för dig som ska upp bland
molnen.
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XF 9000/ XF 8000 HC/ XF 8000 Cross Country/ XF 7000 SP
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:

Vätskekyld 2-cylindrig 4-takt/ 2-cyl 2-takt/ 2-cyl 2-takt/ 3-cyl 4-takt
1056/ 794/ 794/ 1049 cc
98x70/ 85x70/ 85x70/ 82x66,2
EFI 46 mm/ BEFI 46 mm/ BEFI 46 mm/ 3xEFI 41 mm
Torrsump/ Injektion/Injektion/ Torrsump
2-1/ 2-1/ 2-1/ 3-1
170/ 150/ 150/ 120
Elektrisk/ Manuell (LTD elektrisk)/ Manuell/ Elektrisk

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Längd/Bredd/Höjd mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

249/ 211/ 209/ 232 kg
Proclimb/ Proclimb/ Procross/ Procross
Arctic Race Suspension/ Race Susp/ Race susp/ Race susp
FOX Float 3
254 mm
FasTrack XF
FOX Zero Pro / FOX Float 2/ -- XF 7000 AC IFP / IFP 2”
368 mm / XF 7000 343 mm
381x3581x57 Power Claw/ Crosscountry 41 mm Cobra/ XF 7000 381x3480x38 Ripsaw II
Mountain 6”/ XF 7000 Trail 6”
1067-1092
3175x1219x-40
--

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

159 900:-/ 139,900:- (LTD 147,900:-) 138,900:-/ 139,900:Orange / Vit / Svart-Orange / Svart / Orange
KGK Motor AB

Chassi

Arctic Cat har alltid haft schyst dämperi på sina maskiner, så också i år. Fox
Float fungerar oförskämt bra och är lättjusterade.

Kör du mest led= Håll koll på mattan på
maskinen du köper. Höga kammar är
inte alltid att föredra. Det skiljer rejält
i kamhöjd på en Cross Country och en
High Country.

2-13/14

Att äga

Yamaha eller Arctic? Viper och XF 7000 SP är inte identiska men närapå. Vi
kommer naturligtvis ta reda på alla skillnader ute i fält så fort snön kommer.
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Vinterns nyheter!
T&P DISCOVERY ACTION II JACKET
Avancerad och sportig jacka fullmatad med funktion. Vattentät.
Urtagbart värmefoder. Art nr 1314

TRAPPER PÄLSKEPS
Skön och praktisk.
Art nr 6732

1495:149:-

WIGGINS JACKET
Smidig varmfodrad
jacka för vintersport.
Vattentät. Art nr 1355

995:-

T&P DISCOVERY
ALLROUND PANTS
Actionbyxa med
urtagbart värmefoder
Art nr 2275-05

1095:-

T&P DISCOVERY
SHELL PANTS
Praktisk skalbyxa för
allroundbruk.
Vattentät.
Art nr 2385-05

895:-

898:MUCK BOOT
ARTIC SPORT
Komforttemp
ner till -40°C.
Art nr 7742

1599:ICEBUG SORIX BUGrip®
För skoteråkning, isfiske och
yrkesbruk. Dynamiska ståldubbar
för bästa grepp. Art nr 7825

POWER II JACKET
Perfekt för skoteråkning, arbete m m.
Smart varmfodrad.
Vattentät. Art nr 1318

995:-

T&P SKOTEROVERALL
Varm och tålig overall.
Vattentät. Art nr 4410

1398:149:FUJI WINTER
Smidig handske för
vintersport. Art nr 8909

159:BATTERIVÄRMD
STRUMPA
Art nr 6746

198:PÄLSMÖSSA
Varm och skön.
Art nr 6733

Beställ varor eller vår nya katalog på:

www.fritidsklader.se
Butik/lagerförsäljning:
Enbärsv. 18, Surahammar
Kundtjänst: 0220-308 60 Välkomna!

Nytt&Noterat

FXR Tactic BOA H3

IceBear Lössnölyft

Hjälpmedlet för alla skoteråkare som inte är ”Hulken” men ändå vill köra utanför
lederna. Med lössnölyften pumpar du upp skoterns bakdel, utan att lyfta eller ”bryta ”ryggen, för att ta loss din skoter. IceBear lössnölyft har man sedan med sig på
bandtunneln fäst med endast en hårnålssprint. Priset ligger på 1.590:- och du hittar
den hos www.kalke.se

Vikter med magnet
Det här är variatorvikter som är justerbara med hjälp
av magneter. Finns med 11-Seriens profil till Polaris
och en egen profil till Arctic Cat. Det fungerar så enkelt att man justerar vikten med hjälp av magneter
(nej dom lossnar inte). Man har då möjlighet att välja
var på vikten man lägger mest massa. Mer info och
pris hittar du hos SpeedTech / BilletX.

I samarbete med bland andra Bret Rasmussen och ingenjörer från BOA, lanserar
FXR denna vinter sin tekniska mest avancerade skoterkänga. Utgångspunkten var
enkel; att tillverka en sko med en låg profil men med maximalt stöd och perfekt
passform. Jämfört med tidigare FXR skor, har ytterskon trimmats ner 2 storlekar i
omfattning, med minskad yta och mindre vikt som följd. Med H3 Tension-hjulet får
man även en bra och stabil passform.
Finns i storlekarna 6-14 och i färgerna svart/grå och vit/svart. Priset ligger på
3.790:- och mer info hittar man på www.fxrracing.com

Chris Burandt Signature Series

Varmt
för
tjejen

Ett nytt Fox Float 3 boggiedämparkit för Polaris Pro RMK som FOX tillsammans med Chris Burandt har uppdaterat till i år. Dessa är nu både starkare och lättare, dessutom är de ytbehandlade med Kashima Coat. Speciellt
lämpat för freeride och ledkörning. Både förspänning och returdämpning är enkelt att justera. Priset ligger på
11.104 kronor/par. För mer information, kontakta Peter Larvia, peter@dbc-sweden.se

GoPro lanserar HERO3+

En mindre, lättare evolution av den bästsäljande kameran. GoPro lanserarde den 1 oktober sin nya linje kameror,
HERO3+. De nya kamerorna erbjuder en 20% mindre och lättare design samt 30% bättre batteritid än tidigare
modeller. Dessa uppgraderingar kombineras med en förbättrad lins och nya inspelningslägen vilket resulterar i
de mest avancerade och användarvänliga GoPro-kamerorna hittills. Dessutom släpper GoPro flera nya tillbehör
som möjliggör ännu större möjligheter vid upptagning av fängslande material under en mängd olika aktiviteter.
Värstingen HERO3+ Black Edition har ett riktpris på 4.290:- och Silver Edition har ett riktpris på 3.290:-. Mer information finns på www.iceman.se
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Svenska Jofama har två riktigt varma produkter för
tjejen. Jackan heter Januari och färgerna för i år är
brun eller grå. Det är en flexibel 3 i 1 jacka, inner- & ytterjacka kan användas separat. Dryway+® funktionsmembran, avtagbar huva med integrerad ansiktsmask
och sammankopplingsbar med byxa. Mössan heter
Pile Hat och är gjord i Oxlan försett med pilefoder.
Finns i unisexstorlekarna S-L. Jackan går loss på
3.295:- och mössan 199:- hos www.jofama.se
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Houdini Smooth Operator

Detta underställ är en One-Piece i återvunnen Econ Stretch™ med ¾ långa ben
som ger isolering, fuktreglering, maximal rörelsefrihet och komfort närmast
huden. Smooth Operator passar för de lite kallare dagarna när man behöver ett
smidigt, tekniskt mellanlager som håller värmen. Slitstarkt yttertyg med mjuk och
smidig insida. Finns för både män och kvinnor med storlekarna: XXS-XL för tjejer
och XS-XXL för killar. Priset är 2.200 kronor och mer information finns på
www.houdinisportswear.com

Två nya 600 kubikare

Tändstiftsadapter veteran
Nu kan du sluta leta efter de dyra
och stora stiften till din gamla
veteranskoter. I med en adapter
från BilletX och kör med vanliga
tändstift istället! Finns att köpa
i BilletX webshop och i välsorterade skoterbutiker.

Garth Kaufman till Team 68

Garth slutade tidigare i år sin karriär som förare i ISOC och är kanske mest känd för
sin medverkan i Slednecks 4, ni vet den med världens först bakåtvolt. Nu har han
börjat jobba som mekaniker åt Tucker Hibbert i Team Monster Energy/Arctic Cat.
“I’ve always admired the way Tucker and his team operate and am stoked to be a
part of it,” said Kaufman. “It feels like a natural progression from racer to race mechanic. I’ve always enjoyed the development and testing part of racing and am excited to put my experience to good use.”

Arctic Cat har nu stoppat ner sin nya 600
kubikare i två modeller till, ZR 6000 RR och
M 6000 Sno Pro 153. Alltså en Race Replica
av ZR 6000 El Tigré och en mountain med
153 tum lång matta. Två efterlängtade modeller som passar bra in i Arctic Cats modellprogram.

Varm mat på fjället

Hotdogger IV ger dig varm mat under skoterturen. Monteras lätt och snabbt på pipan och vips kan du äta en varm Billys på fjället. Priset är 349:- och finns i 7 olika
färger. Läs mer på www.hellwood.se
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Transporten – en viktig del av skoterlivet.
Lööve Trailer har gedigen erfarenhet av trailers för olika ändamål. Företagets nya
LT-serie är ett exempel på en trailermodell för skoteråkare och vi tittar närmare på
två trailers som passar transporter av snöskotrar väldigt bra.
Lööve Trailer LT 1304 är en trailer för transport av en skoter. Den är byggd och anpassad för transport av skoter och är med sin anpassade bredd och längd en lättkörd trailer. LT 1304 har flakmåttet (L) 367 cm x (B) 156 cm och har i standardutförande en totalvikt på 1300 kg som medför en ca lastvikt på 960 kg. Denna trailer
passar små som stora dragfordon. Som tillval kan ex. erbjudas skruvtipp, låsbar
kåpa i utförande efter behov, olika lastsäkringsalternativ mm.
För den som vill transportera två skotrar rekommenderas en LT 1303 med flakmåttet (L) 427 cm x (B) 186 cm och i standardutförande med 1300 kg totalvikt lastar
den ca 930 kg. För med info se www.loove.se eller www.eketorn.se
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Arctic Cat 7000 & Viper
Du vet väl om att
allting blir bättre med
turbo.
Text&Bild Alf Sundström

N

är man bygger bilar jobbar man
alltid över gränserna och inte
bara inom samma ägargrupp, en
VAG-bil och en Volvo har motorer som
liknar varandra misstänkt mycket och en
Ford Mondeo är nästan samma grundbil
som en V70 vilket på bilspråk kallas att
de har samma bottenplatta.
Även när man bygger snöskotrar jobbar man ibland på liknade sätt och det
mest uppenbara exemplet på det är
BRP-syskonen Lynx och Ski-Doo som i
många fall är samma skoter med olika
färg och dekaler. Inget ovanligt med
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samarbete när man bygger motorfordon
med andra ord men ändå blev en del
lite chockade stod klart att Arctic Cat
och Yamaha skulle bygga en gemensam snöskoter. Det är förenklat frågan
om en Nytromotor som monteras in i
ett modifierat Artic Cat-chassi, motorn
med spjällhus kommer från Japan och
resten inklusive motorstyrningen sätts
ihop i USA.
För att få plats med Yamahas bakåtriktade avgassystem fick man placera
motorn relativt högt för att rören inte
skulle ta i sekundäraxeln och grenröret
gör sedan en 180 gradig sväng under
tanken för att sedan mynna ut i en ljuddämpare placerad under huven som hos
de andra Arctic-modellerna. Resultatet
är att ArticCat nu har en modell med

en sportigare, lättare och mer varvvillig
fyrtaktsmotor än någonsin förr och att
Yamaha nu har en modell med deras
bästa chassi någonsin, bägge verkar
med andra ord vara vinnare.
Man kan välja märke efter smak då det
gäller dekaler och färg då de är ytterst
lika i övrigt, endast variatorerna och kalibrering skiljer de båda åt.
Effekten är densamma som Nytron
haft sedan den kom 2008 så det svängda avgassystemet samt den nya motorstyrningen har inte påverkat motorn negativt: Motorgången är faktiskt förbättrad då den beryktade ”Nytro-buggen”
vid pådrag nu är eliminerad.
Så detta är en maskin man tveklöst
kan köpa och ha kul med i standardskick men hur kul är standardskoter

egentligen? Då detta är en motor som
bevisat sin duglighet då det gäller överladdningen i sju säsonger är det ingen
vågad gissning att många kommer att
turboladda sin nya skoter med Yamahamotor och det oavsett vilken tillverkares
namn som står på huven.

Turbomata din nya YamaCat
Viper 7000
Redan innan skotrarna finns för leverans
till kund så kan man köpa fullt utvecklade
turbokit från flera tillverkare.
Nytromotorn anses även av Yamahaantagonister som oerhört driftsäker och
överdimensionerad och den klarar att
överladdas till över dubbla originaleffekten utan några som helst problem.
MC Xpress har två varianter att välja
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Här ser vi effektdiagrammet för Viper/Arctic Cat 7000 med
MCX högeffektssats,. En jämn och fin kurva utan hack eller
dippar en dröm att jobba med för variatorkillarna. 190 hästars
bromsningen till höger

Turbo
mellan, lågtrycksversionen med 190hk
som är mycket enkel att montera och
högtrycksvarianten på hela 270hk som
kräver att man demonterar topplocket
för sänkning av kompressionen.
Man måste hålla sig under 0,4 bar
med den mindre satsen då den dels saknar laddluftskylare, har för högt komp
för högre laddtryck och för att bränslemängden med dess hårdvara inte räcker
till mer effekt med full säkerhet.

Högtryck
270 hk satsen har både intercooler, lågt
komp och tre extra injektorer som med
råge kan släcka törsten från alla hästkrafterna.
Turbosatsen till denna nya skoter är
uppbyggd efter samma mall och med
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Arctic Cat 7000 får bekänna färg i bromsbänken, det tar ett antal timmar av tester och utprovning innan allt ät exakt som det
ska vara. Det är dock inga problem för en Nytromotor som verkar tåla vad som helst.

liknade grundkomponeter som de välkända Nytro-satserna. Givetvis är inga
delar utbytbara med något från ett äldre
turbokit då allt är specialbyggt för exakt
den skoter de ska sitta i.
Turboladdaren är den legendariska
Mitsubishi TD04HL-16 i lågtrycksutförande och TD04HL-19 i fulleffektsvarianten. Laddaren sitter monterad precis
i ovankant där original ljuddämpare
satt och ansluts till skarven mot original
grenrör som förblir opåverkat av installationen. En ny ljuddämpare sitter just
under turbon och allt är upphängt i en
fästram som nyttjar original gummifästen
till ljuddämparen.
Oljereturen sker utan returpump då
turbon hamnar så nära motorn och via
specialvulkade siliconslangar får tur-

En komplett turbosats för 270hk, allt som krävs är ett antal timmar i garaget så har
man sedan åratal av kul.
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bon luft samt matar den kombinerade
plenum/laddluftskylaren (i 270hk varianten).

Justera laddtrycket
Allt är mycket kompakt för att rymmas
mellan original radiator och de extra
injektorerna i fulleffektskitet sitter på undersidan av plenumet för att få plats.
Effekten är minst lika hög som i Nytron
30

sett till laddtrycket vilket åter visar att det
svängda avgassystemet inte på något
sätt är en försämring.
När kåporna är monterade avslöjar
inget att det är frågan om en turbomaskin och ljudnivån vid lugn körning är
mycket lik original.
Ett ventilationskit bestående av aluminiumram klätt med mesh-tyg följer
med bägge satserna och det är valfritt

att montera för den som vill ventilera ut
värmen på den sida som turbo/ljuddämpare sitter.
Effektkurvan är mycket jämn över hela
registret och för den som vill ha något
lägre effekt går det givetvis att justera
laddtrycket nedåt hos bägge kiten.
Variatorkit för allmänt brukande finns
att köpa men de som har speciella önskemål får som vanligt vända sig till de

olika specialister på turbo-variatorer
som finns runt om i Sverige och där välja
efter egna önskemål.
Sedan kommer frågan om mattan är
nog lång?
Nog bör det finnas en del som funderar på att bygga en äkta Pro Climb med
162” matta av sin nya YamaCat turbo?
Hör av er till SnowRider i så fall, jag
är mycket sugen på att testa en sådan.
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Fox stötdämpare
Det självklara valet för Racing, Freeride och ledåkning.

Fox Service Centers:
Glansgårdens Bil & Motor AB

Gävle

026-120010

JL Skoter & Motor AB

Heby

0224-34221

Järvsö Motor AB

Järvsö

0651-41243

Maskinaffär B Lundström AB

Kiruna

0980-187 00

Kramfors Service & Försäljning AB Kramfors

070-3992939

RG3 Sweden AB

Orsa

070-2099122

MN Racing

Skellefteå

070-668 3332

Yngvessons Maskin AB

Storuman

0951-77345

Bjälverud Yamaha Store AB

Sunne

0565-91175

Motorbolaget i Umeå AB

Umeå

090-7909300

Motorhuset AB

Östersund

063-570020

Oktan Sverige AB

Östersund

063-80550

FOX stötdämpare hittar du hos
välsorterade återförsäljare.

Bli arrang

Att arrangera en tävling är krångligt och svårt.
Ja faktiskt så är det lite marigt. Men kanske inte
så svårt som du tror. De allra flesta faller innan
de ens börjat när dom får reda på hur mycket
pappersexersis det innebär innan det är dags
för start.
Text&Bild SnowRider

G

år du i tankarna att kanske arrangera en egen tävling? Har
du inte tänkt igenom det hela
så kan det bara gå fel och tvärtom. Har
du planerat så gott som allt in i minsta
detalj så är det stor chans att lyckas.
Men hur gör man egentligen? Kan man
göra det? Får man göra en tävling? Vågar man? Jag skulle ljuga om jag skulle
påstå att det hela är en dans på rosor eftersom det inte är det. Många saker ska
falla på plats innan första heatet går och
publiken står på plats. Vi tänkte hjälpa
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dig på traven och dela med oss av över
10 års erfarenhet då det gäller just detta.
Ett arrangemang kräver en del pappersarbete, och redan där backar de flesta.
Men gör inte det, läs vidare istället. Det
vanligaste är att man tillhör en Svemoansluten klubb som skotertävlingsarrangör,
men det finns andra alternativ också.

Vad är SMA?
SMA eller Svenska Motorsport Aliansen
är ett fristående alternativ till Svemo som
man annars använder sig av då man ar-

rangerar tävlingar. Det vanligaste är att
en klubb är ansluten till Svemo och vi ser
inget fel med detta. Svemo är en seriös
organisation som hållit på länge. Men
som privatperson, kompisgäng eller
skoterklubb så blir det alldeles för drygt
att bli Svemoansluten så det flesta ger
upp innan man kommit så långt. Vi var
en av dom som drunknade i papper och
gav upp. Jag blev rådd att kontakta SMA
vilket öppnade helt nya möjligheter för
oss. Man ansöker helt enkelt om att arrangera en tävling via www.svenskamotorsportaliansen.se och får på så sätt ta
del av engångslicenser och försäkringar,
likvärdiga de Svemo bistår med. Surfa
in där för att ta reda på allt du behöver
veta. Detta är den enkla biten. SnowRider Hillcross har numera ett helt gäng år
på nacken. Sen några år tillbaka driver
vi tävlingen helt själva genom SMA:s
försorg vad det gäller försäkringar och

licenser. Ett upplägg som fungerar
klockrent enligt oss och vi kan verkligen
rekommendera detta sätt att arrangera
tävlingar för er som funderar funderar på
att dra igång nåt eget. Beroende på hur
man lägger upp det hela så kan SMA ta
hand om alla anmälningar, göra startlistor med mera bara för att underlätta för
dig som arrangör.

Hur gör vi?
Vi har kört snöskotertävlingen SnowRder HillCross sen urminnes tider känns
det som och vi lär oss någonting nytt
varje år. För att en tävling ska flyta på
behövs det en dirigent och en actionlista
samt en massa inkörda medhjälpare. Ett
bra intercomsystem är helt ovärderligt
då man på ett enkelt sätt då kan förebygga eller rätta till felplaneringar och
oförutsedda händelser.
Tro det eller ej, men det är en och an2-13/14

gör
En säker bana behöver inte vara
tråkig. Gör en bra mix av båda.

Se till att det är ordning och
reda i depån så att du kan
hålla reda på alla deltagare.

nan sak som måste gå i lås innan du kan
genomföra en tävling på ett vettigt sätt.
Vi har blivit varm i kläderna och det enda
egentliga krånglet vi hade våren 2013
var att hela parkeringen och vägen från
Gesundaberget var proppfull av bilar så
att det mer eller mindre uppstod parkeringsanarki, vilket i sin tur ledde till att
folk fick gå flera kilometer för att komma
upp på tävlingen. Har man väl lyckats att
locka folk till tävlingen så är parkeringsvakter något att beakta och använda sig
av. Detta antecknade vi och till våren
2014 har vi en bra lösning för att detta
inte kommer att hända igen. Men det har
tagit oss många misstag innan vi kommit
så här långt.

Vad behöver jag?
Vad behöver man då för att arrangera
en tävling som är gjord by the book och
utan några som helst konstigheter? Ja
2-13/14

det hela är faktiskt ganska enkelt. Det
första du ska börja med är att se till
att du har en plats som är lämplig att
hålla till på. Denna plats kan vara en
skidbacke eller en befintlig bana någonstans. Du kan också genom din kommun
få ett tillstånd att genomföra en tävling
mitt inne i en stad, men då kommer det
krävas mer av dig som arrangör i form av
inhängning med mera. Du måste också
se till att skaffa ett polistillstånd oavsett
var du ska vara någonstans och detta
ska du göra när du vet när och var du
ska ha din tävling. I och med detta tillstånd måste du också agera ansvarig
om någonting skulle hända. Detta är för
övrigt genomgående då det gäller att arrangera tävlingar. Du är en arrangör, du
har därmed ett ansvar mot de tävlande
men också mot all publik. Just detta har
jag fått tagit del av då vi hyrde in vår lokala motorklubb som stod som arrangör

förr om åren och en skenande skoter
skadade några stycken i publiken vid ett
tillfälle. Ansvarig tävlingsledare tilldömdes ganska kraftiga böter i domstol då
man ansåg att avspärrningarna inte var
tillräckliga.

Säkerhet
Du ska som arrangör tänka åt alla andra.
Ta inte för givet, eller tro inte för en sekund att publiken tänker själv då det gäller säkerheten. Du måste som arrangör
se till att ingen snöskoter på något sätt
och under några omständigheter kan
träffa någon i publiken. Du måste se
till att ingen i publiken kan irra sig förbi
en avspärrning och bli skadad. Ta alltid för givet att vad som än händer så
kommer du som arrangör att få skulden.
Undvik detta genom att aldrig tumma
på säkerheten oavsett om det gäller
förare eller publik. Försök tänka ut alla

tänkbara scenarion för att skydda publik
och förare och i slutändan dig själv. Du
har som arrangör inga rättigheter, bara
skyldigheter. Så länge du har detta tänk
så är du på rätt väg, och skulle olyckan
vara framme ändå så ligger du i alla fall
bättre till än om man är vårdslös med
säkerheten. Har du förmånen att få arrangera tävlingar i en slalombacke som
vi har så finns det alltid kilometervis med
lavinnät som borras fast i snön. Dubbla
nät i kombination med snövallar på utsatta ställen brukar stoppa det mesta i
skoterväg. Se också till att publiken aldrig är närmare än 20 meter från de tävlande. Alltså, säkerhet på första, andra
och tredje plats.

Svarttävling?
Vågar man göra en tävling utan tillstånd
och försäkringar? Säg att du blir tillfrågad att dra ihop ett kompisgäng för att
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uppvisningsköra på skoj i en skidbacke,
marknad eller annan allmän plats. Helt
plötsligt är du en arrangör med ansvar
för allt som händer. Naturligtvis ska du
inte ens tänka tanken att arrangera något utan polisens tillstånd och utan försäkringar, hur försiktig du än är. Svarttävling, nej tack.

Actionlista
Vad är en Actionlista? För oss så är
det listan man går efter för att hålla tiden. Det är här du bestämmer olika tidpunkter som du måste hålla. Den listan
är helig och ett måste för att stunder
utav tystnad där publiken inte vet vad
som händer aldrig ska infinna sig. Just
denna tystnad är rena rama döden för
en tävling eftersom den skvallrar om
att arrangören inte har koll på vad som
händer. Lämpligt är att personen som är
speaker har Actionlistan och styr arrangemangets hastighet genom högtalarna.
Speakern ser till att man matar fram
heaten i snabbare eller långsammare
takt för att hålla tiderna. Har man ganska
precisa hållpunkter där man man ska ha
hunnit en viss del av tävlingen så är man
på rätt väg. Vi har fått en jäkla snits på
frammatning av nya heatdeltagare under vår HillCross och får vissa gånger
sakta ner det hela för att inte få ett för
kort arrangemang. Hemligheten med
att få snurr på frammatningen under ett
backrace är att man ligger långt före och
att man kan ha en konversation med förarna så att dom får en chans att vara
beredda på att ställa sig på rätt plats i
rätt startled. När ett heat har gått så ska
redan nästa heat redan stå beredda på
att ställa sig på startplattan. Knepet blir
att hålla isär 5 klasser och 100 startande
på en liten yta. Men det går.

Speakern
Han som håller i mikrofonen äger tillställningen. Så är det bara. Har speakern
koll på vad som händer, blir tävlingen
bra. En speaker måste ha speakermaterial. Det vill säga rullande färsk information som underhåller publiken samtidigt
som förare och medarrangörer vet var
någonstans i tävlingen de befinner sig.
Naturligtvis så ska man ha en internkonversation men mycket av informationen
som går ut i högtalarna kan alla ta del
av. Har du ändå hyrt en ljudanläggning,
vilket du måste göra eftersom ljudkvalitén är avgörande för ett bra eller dåligt
evenemang, så ska du också se till att
det finns möjlighet att spela musik genom samma anläggning. Du ska också
se till att ha en trådlös mick. Har du väl
en bra speaker-/ljudanläggning så ska
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speakern se sig själv som en alltialloperson där han både agerar diskjockey,
speaker, arrangör och dirigent. Detta
fungerar väldigt bra.

Underhållning
Vi brukar ha målsättningen att köra klart
SnowRider Hillcross på under fyra timmar från första till sista heatet. Vi har
då cirka 100 deltagare i 5 olika klasser.
Detta låter kanske som en baggis och
det är det när man fått snits på det. Drar
varje heat ut på tiden så blir sekunder
minuter som blir kvartar och till slut timmar. Skulle det visa sig att någonting
händer i form av en bärgning eller att
någon förare blir skadad så finns det
massor av saker man kan göra för att underhålla publiken. Just vad som passar

på ditt arrangemang får du hitta på själv.
Huvudsaken är att det aldrig blir tyst i
högtalarna, att publiken får reda på vad
som händer och att det aldrig blir tråkigt.
Återigen får speakern rädda situationen.

Betalning & Ekonomi
Ett arrangemang består av massor av
fasta kostnader. En detaljerad budget
är ett måste. Många små utgifter blir det
som spräcker budgeten om du inte har
koll. Du drar bara in pengar från publik
och startavgifter. Vad det gäller startavgiften från förarna så ska den täcka pokaler, prispengar, tävlingsförsäkring med
mera. Licensen betalas utöver detta av
föraren. Intäkter från publiken ska täcka
banhyra, avspärrningar, ljudanläggningar, hyra av pistmaskin, bensin och

diesel för att hämta och lämna grejer,
ersättning till all personal, mat, ja listan
kan göras lång. Då är det läge att ha koll
på publikintäkterna eftersom det är enda
ikomstkällan. Entrèavgiften får inte vara
för dyr eller billig. Vi tycker att 100 kronor är en bra siffra för ett mindre arrangemang eftersom det är en jämn siffra
som inte kräver någon växel. Barn under
12 kan gå in för halva priset. Man måste
låta folk få reda på att casch is king och
att man inte har möjlighet att betala med
kort. Nuförtiden finns ju hjälpmedel där
en vanlig Iphone med en tillbehörsdel
gör det möjligt att dra ett kort för betalning, men detta går för långsamt. Det
finns liksom inte tid i en entré att krångla
med ett kort när 1500 människor ska
komma in, betala, parkera bilen på en
2-13/14

Publik är ett måste och var rädd om dessa genom att se till de alltid står
säkert och att de får underhållning.

att skriva ett kontrakt där det klart och
tydligt framgår vad som gäller. Ska ni
städa backen efteråt, vem betalar vad?
Kanske ni kommer överens om att ni
drar dit folk, får betala entrépengarna
och att anläggningen får sälja mat och
dryck och på så sätt tjäna på det hela.
Det brukar ta några år att få igång en
tävling och då kan det vara läge att
tänka långsiktigt och skapa en relation
med exempelvis skidanläggningen så
att ni blir välkomna år två, tre, fyra och
så vidare.
För övrigt är det alltid bra att få allting
på pränt så att inga som helst frågetecken eller missförstånd uppenbarar sig.

Banan

Håll hårt på säkerhetsreglementet och se till att alla maskiner är funktionsdugliga

Banan ska först och främst vara säker
för förarna och publiken. Gör säkerhetsavspärrningar. Gör fler säkerhetsavspärrningar. Och några till. Detta
är det viktigaste. Man kan sedan göra
den rolig och underhållande i ett andra
skede. Hopp kan vara stora men också
säkra.
Se alltid till att flaggvakterna ser allt
som händer och att de kan stå väl synligt utan att själv riskera att bli skadade.
Flaggstart går alldeles utmärkt men se
också till att ni har en startdomare i första startkurvan som kan hejda ett heat
när någon varit för snabb. Se till att
denna startdomare har skinn på näsan
eftersom tävlingsinriktade förare ofta
kan koppla bort hjärnan när dom öppnar munnen efter att ha blivit tilldömda
en tjuvstart.

Uppföljning

timme. Lär publiken att kontanter är
ett måste. Vi skulle aldrig göra ett evenemang som inte gick ihop sig på 700
stycken besökare. Räkna med att det
kan vara trögt att dra igång en tävling.

Medarbetare
Utan vettiga medarbetare går det aldrig
att genomföra en tävling. Man måste ha
folk man kan lita på och som man vet gör
sitt jobb, i alla lägen. Vi har haft samma
starter i SnowRider Hillcross så gott
som hela tiden. Detta ger både oss och
förarna en trygghet. Flaggvakter likaså.
Det är extremt noga att flaggvakterna
är inkörda på vad dom ska göra och att
dom inte håller på med annat när heatat
går igång. Vakna flaggvakter kan rädda
liv och tvärtom när dom inte är uppmärk2-13/14

samma. Ställ vuxet folk i entrén för minst
krångel. Varje år kommer det människor
som inte tycker sig ska betala entré av
en eller annan anledning. Detta fenomen
blir större om någon yngre står och tar
betalt. Står där vuxna människor med
skinn på näsan försvinner detta fenomen. Beroende på var du har din tävling
så finns det massor av olika chanser till
merförsäljning. Har du ditt arrangemang
på en skidanläggning så är det inte läge
att sälja korv eftersom det är en av inkomstkällorna för själva anläggningen.
Men har du arrangemanget på annat
ställe är detta en bra inkomstkälla för
klubben. Utveckla denna merförsäljning.
För övrigt är det noga att bestämma vem
som gör vad. Medarbetare på nyckelpositioner ska ha intercom eller walkie-

talkie för att det hela ska fungera. Det
måste sitta en klippa i sekretariatet. En
person som har stenkoll på allt och som
kan köra ut nya startlistor till frammatare
och speaker.
Kom ihåg att ha en person som
springer med dessa listor också. Försök
tänka igenom hela arrangemanget före
och ni kommer att komma på att det behövs ganska många medarbetare. Håll
dessa glada. Glöm inte att en medarbetare måste ha kaffe, lunch och glada
tillrop. Bryt aldrig för lunch, se till att det
delas ut mat till alla hjälpredor istället.
Alla pauser är av ondo.

Kontrakt
Har du ditt arrangemang på en skidanläggning eller annat ställe är det läge

Nu till det viktigaste av allt. Uppföljning.
Efter avverkad tävling så ska ett möte
hållas. Gärna redan veckan efter. Ett
möte där alla inblandade får säga sitt.
Se till att ni får feedback från publiken
för det är i slutändan dom som sätter
betyget på er tävling och har ni gjort ett
bra jobb så kommer dom tillbaka året
efter. Man måste ta detta möte och
verkligen gå till botten med alla brister
som varit.
Har alla gjort det dom ska? Det brukar alltid vara någon i en ideell förening
som snackar mer än vad han eller hon
levererar. Gå till botten med detta och
omdirigera arbetsuppgifter olika slags
arbetsuppgifter till rätt personer. Var inte
rädd för detta då det är just detta som
gör ett bra arrangemang till perfekt. Nu
är det bara att surfa in på www.svenskamotorsportaliansen.se för att ta det första steget som arrangör. Lycka till. Och
du. Säkerheten främst, i alla lägen.
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nowRider.se är sveriges
äldsta hemsida för snöskoterälskare och har sina
rötter från när det begav sig 1997.
Faktum är att forumet och lite andra grejer härstammar från förra
århundradet än idag. Just detta har
blivit ett problem för oss då den varit allt för gammeldags och trög för
att fungera tillfredsställande. Vi tog
därför beslutet före semestern att vi
helt enkelt skulle skrota den gamla
sidan, med forum och allt. Skrota
hundratusentals inlägg som genom
åren roat massor av skoteråkare. Vi
skrotar ur det gamla till förmån för
det nya och när du har denna tidning
i din hand hoppas vi verkligen att nya
SnowRider.se är uppe med allt vad
det innebär. Vi har många ideér om
det mesta och vi har det mesta klart
i skrivande stund. Borta är i alla fall
möjligheten att skriva anonyma inlägg där man kan gömma sig bakom
ett nickname eller påhittat namn. Nu
ska alla som har nåt att säga på vårt
forum stå för detta och på så sätt
ska vi skapa Nordens bästa skoterforum igen. Inte det största, men det
bästa. Du kommer att kunna titta på
filmer, läsarbilder och mycket annat.
Vi ska göra allt som står i vår makt
att öppna sidan före skoterns dag
och vi hoppas att ni ska bli nöjda. Vi
syns på nätet.
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iPhone 5

Vin

Billet skalen!

I förra numret av SnowRider hade du möjligheten att vinna ett Billet-skal till din iphone 5 från www.billetskal.se. I och med att du
skickade in en devis till vår framsida så var du med i tävlingen. Vi har plockat ut fem vinnare som kommer att få sin Devis tryckt på
framsidan resterande nummer av denna säsong. Och vinnarna i Devistävlingen är.

”Snowrider, for god for att kolSyraS”
#1 Lars Eriksson, Domsjö

”Magazinet Me’ flinet”
#2 HassE ELg, aLby

”Snowrider, becauSe you`re worth it.”
#3 stEfan ULanDEr, jönköping

”for dig Med Mer har pa broStet”
#4 jEspEr joHannisson. soLLEntUna

”Snowrider or norider? the choice iS yourS!”
#5 anDrEas WEnnstig, boDEn

Juryn består av representanter från SnowRider. Juryns beslut är enhälligt och kan inte överklagas. Med reservation för ändringar. Vinnaren betalar ev. vinstskatt. Vinnande bidrag som lämnas till tävlingen kan komma att användas i marknadsföringssyfte eller annan publikation av inblandade parter.
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www.duells.se

Find out more about the 2014 TOBE 2.0
collection with the 20.000mm Dermizax
membrane at

TOBEOUTERWEAR.COM

Boden: Sixten Nilssons Färila: Revelj Dahlia Föllinge: Storåns Turistservice Gäddede: SGT i Jämtland Gällivare: Maskin & Transport
Hammarstrand: Bil & Gummi Hudiksvall: XYZ Maskiner Järvsö: Järvsö Motor Kalix: Kalix Maskiner Kramfors: BN:s Motor & Försäljning
Kiruna: Yamaha Center Ljusdal: JKR Fritid Luleå: Yamaha Center Lycksele: Auto Blå Mora: M. Performance Ockelbo: Ockelbo Gummiservice
Piteå: Arbete & Skydd Sollefteå: Sollefterå Servicecenter Strömsund: PN Motor Sveg: Ljungbergs Motor Timrå: Fritidsdepån
Tärnaby: Stenmarks Maskin Ursviken: Speedtech Östersund: Oktan

Här köper du dina FXR-kläder!/Arvidsjaur: NTC/Boden: Sixten Nilssons/Bollstabruk: Dahlins Motor/Funäsdalen: Motor & Fritid/Föllinge: Mats Skoter
Gäddede: SGT/Gällivare: Däcklagret/Järbo: Bohlins/Järvsjö: Järvsö Cykel & Motor/Kalix: Kalix Skoter & MC/Kiruna: TT Trading/Leksand: Abris Sjö & Snö
Luleå: Heds Motor/Mora: Abris Sjö & Snö/Piteå: Bil-Laget/Sälen: Statoil Leonarden/Särna: Abris Sjö & Snö/Skellefteå: E-Son/Strömsund: PN Motor
Sunne: Bjälverud Yamaha/Umeå: Automek/Vilhelmina: Däck & Maskin/Östersund: Motorhuset/Åsarna: Åsarna Skoterservice
Se hela FXR’s sortiment på www.fxrracing.com
Vill du bli auktoriserad FXR-återförsäljare, kontakta: jorn@fxrracing.com

✴

SNOWRIDER MOT DROGER
Foto: Cornelia Friström

S

nowRider Hillcross har länge
varit ett av Sveriges mest populära skoterevents både bland
tävlande och publik. Tävlingen har över
tio år på nacken och har alltid körts på
Gesundaberget utanför Mora. I år så
gick en del av intäkterna till Mora/Orsa
Föräldraförening Mot Narkotika för att
stödja dem och det fantastiska jobb de
gör för utsatta ungdomar och föräldrar.
–Snöskotertidningen SnowRider har
länge jobbat aktivt för nykterhet i sam-

band med snöskoterkörning och det
kändes naturligt att ge denna förening
ett tillskott till kassan. I år blev bidraget
till föreningen 17.600 kronor och det
känns bra att veta att Birgitta kan göra
något bra med vårt bidrag. –Vi vill tacka
alla företag i Mora och Orsa som gjort
detta möjligt i och med att de köpt annonsplatser i vårt programblad och jag
är väldigt glad över den uppslutning det
blev, säger Björn Friström ägare av Tidningsförlaget Otlas AB.

FMN Mora-Orsa är en ideell förening som finns till för alla
som har eller har haft någon i sin närhet som missbrukar.

Birgitta Dahlberg ordförande från FMN i MoraOrsa tar emot bidraget från
Mikaela och Björn Friström,
SnowRider
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Rätt ska vara rätt

Regskyltens placering verkar vara ett ämne som
är öppen för tolkning, eller är det verkligen det?
Text: Björn Friström
Bild: Torbjörn Forsberg

O

ch så står man där i år igen då
med en ny skoter och registreringsskylten i handen. Hur
var det nu den skulle sitta? Förr i tiden
stoppade jag den alltid på chassit, men
ju äldre jag blivit desto mer synligt har
jag satt den. Nu vet jag att skylten ska
vara ”väl synlig framifrån” vilket låter
solklart. Vad betyder detta egentligen.
Räcker det att man sätter den någonstans på huven eller ska man sätta den
på rutan? Personligen vägrar jag sätta
den på framrutan eftersom det dels
skymmer sikten samtidigt som jag kör
bort rutan några gånger om året. Passar
det bra och rutan är genomskinlig och
inte tonad brukar jag sätta den bakom
rutan. På vissa modeller blir inte detta
något bra. Då återstår att sätta skylten
på huven och oftast blir det på höger eller vänster sida.
Just så resonerade 45 årige Torbjörn
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Forsberg från Kiruna och som kör skoter
ofta och mycket. Bland annat så är han
inte helt svårövertalad att köra från Timrå
till Kiruna med allt vad detta innebär. Eftersom han är en ordningsam person
ser han till att ha koll på det mesta för att
slippa krångel på sina resor. I våras bar
det iväg till Kiruna och det här är hans
lite udda berättelse om ett minst sagt
oangenämt möte med lagens långa arm.

Torbjörns historia
–Vi gjorde en resa upp till Kiruna i början
av mars månad detta år. Allt gick bra förutom 10 gradig värme dag ett från Timrå
till Åsele. Dag två körde vi vidare till Malå
där vi sov på hotellet. Dag tre på morgonen körde vi ner till Statoilmacken i Malå
för att tanka vid åttatiden på morgonen.
Så långt allt väl.
Plötsligt dyker det upp en polisbil och
polisen vill att vi skall göra ett nykterhets-

test. Vi välkomnade detta och naturligtvis
var det inga som helst problem för oss
eftersom alla var nyktra. Efter blåsningen
börjar problemet med denna minst sagt
nitisk polispatrull då en av dem påstår att
min registreringsskylt sitter felplacerad
framtill på min Yamaha Nytro.
Jag blir ganska förvånad eftersom jag
inte håller med honom i detta resonemang. Detta resulterar i att jag får en bot
på 1500 kr. Han säger att skylten skall
sitta framtill på skotern så att man skall
se den när man står i en rak linje framför skotern. Detta är fel enligt mig. Enligt
Transportstyrelsen, så står det att skylten
skall sitta väl synlig framtill på skotern,
det står inget om någon rak linje. Det står
även att om det medför avsevärd olägenhet så kan man placera skylten på någon
annan plats.
Nu till det intressanta. Jag berättar
detta för mina kompisar i Kiruna och dom
säger att polisens egna skotrar har skyltarna placerad på samma sätt som jag?
Jag börjar således googla lite och se en
hel del av polisens skotrar på bilder där
skyltarna sitter fel . En kompis fotar en

Polis-Lynx uppe på Rautasjärvipremiären
lördagen den 9 mars kl. 12:18.
Jag kontaktade då tingsrätten där jag
överklagade min bot. Jag fick då svar
av polisen i Västerbottens län. De håller
med om att även polisens egna skotrar
har felplacerad skylt (jag bifogade polis
skoterbilderna vid överklagan)
Men han skrev att detta inte fråntar
mitt ansvar i frågan? Det jag då kan tolka
är att polisen får placera sina skyltar hur
dom vill, men inte du och jag?

Slutsatsen
Vad drar vi då för slutsatser angående
denna berättelse? Är det fritt för polismakten att dra egna slutsatser vad det
gäller ett satt regelverk då det inte står
någonstans att skylten ska monteras så
att man ser den när man står i en ”rak
linje” framför skotern? Är detta verkligen
ett ”brott” som polisen ska lägga ner tid
på? Ska det verkligen spela roll vilken polis man träffar? Ska man behöva fundera
på om man ska få beröm eller böter? Om
det sitter en skylt väl synlig på snöskotern, är det läge att bråka om någon grad
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hit eller dit från en rät vinkel? Skickades
böter för felmonterade skyltar till polisen
i Kiruna? För vi är väl ändå lika inför lagen?

Kolla skyltplaceringen
Jag tror de allra flesta av er blir lika förvånade över detta som jag, men detta kan
i alla fall få er att kolla över er egen skyltplacering. En sak är i alla fall säker och
det är att det inte är ok att montera registreringsskylten på chassit, bakom dynan
eller någon annanstans där den inte syns
framifrån. Sen kan man ifrågasätta varför
det är just framifrån man ska se den?
Framrutan är en bra plats att montera registreringsskylten men den ska man väl
samtidigt kunna se igenom, det är väl liksom själva tanken med en genomskinlig
ruta. Sen är framrutan en utsatt del som
inte allt för sällan ramlar av maskinen vilket i sin tur betyder att man vissa gånger
då tvingas köra utan registreringsskylt.
Att vi ska vara nyktra när vi kör snöskoter är en självklarhet, att vi ska ha skoterkort, försäkring och en laglig maskin är
det ingen som motsätter sig. Naturligtvis
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ska man också ha en registreringsskylt
väl synlig på snöskotern.
Fram för klarare regler om vad som
gäller så vi slipper vara i händerna på
poliser som anser sig ha för lite att göra.

Modifierade skyltar
Du ska också tänka på följande. Alla
slags modifierade skyltar är olagliga. Du
får inte klippa i en skylt för att den ska
passa bättre. Hemmagjorda förminskade
skyltar är absolut olagliga, oavsett hur bra
dom syns.
Men säg att du nu har en ny skylt som
ska monteras, hur tar du reda på vad som
är korrekt? Hur tar man då reda på hur
man ska göra för att inte begå ett brott
man kan bli bötfälld för? Vi surfade runt
för att försöka ta reda på fakta.

Så här står det på Polisens
hemsida rent allmänt om
registreringsskyltar
Registreringsskyltarna måste vara läsliga,
och det är olagligt att köra ett fordon med
en svårläst registreringsskylt. All form
av försämring av läsbarheten är ett lag-

brott, oavsett om det sker avsiktligt eller
inte. Skylten ska vara väl synlig från alla
vinklar. Registreringsskyltar får inte vara
oläsbara på grund av smuts, is, snö eller
liknande. De får inte vara vinklade (vilket
den blir om man sätter den på vindrutan)
eller sprejade med reflexsprej, ligga dolda i fönstret eller ha ändrade siffror och
bokstäver.
Hur gör vi nu då med placeringen? Jag
kommer att montera min skylt väl synlig
på huven framtill om så är möjligt dock ej
på rutan. Skulle detta visa sig innebära en
avsevärd olägenhet för mig, kommer jag
att montera den på sidan av huven. Men
det är jag det.

Så här säger Wikipedia
Registreringsskylt måste finnas synlig på
alla motorfordon som är registrerade för
att färdas på allmän väg. De flesta fordon
ska ha två skyltar, synliga framifrån respektive bakifrån. Släpfordon, motorcyklar, mopeder av klass I (även kallade ”EUmopeder”), snöskotrar och traktorer behöver endast ha en skylt. På snöskotrar
och traktorer skall denna skylt placeras

framtill på fordonet, medan den på övriga
skall placeras baktill.

Så här säger Transportstyrelsen
FVTR 7 kap.
7 paragrafen En registreringsskylt skall
placeras såväl framtill som baktill på en
bil, framtill på en traktor, ett motorredskap och ett terrängmotorfordon samt
baktill på en motorcykel, en moped klass
1 och ett släpfordon. Om det medför avsevärd olägenhet att ha skylten framtill på
en traktor ,ett motorredskap, eller en terrängskoter eller baktill på ett släpfordon,
som dras av en traktor eller ett motorredskap, får den placeras på någon annan
lämplig plats.
8 paragrafen Registreringsskyltarna
skall vara väl synliga och hållas i ett sådant skick att de lätt kan avläsas. Under
färd får last eller annat inte placeras så att
skyltarna inte går att avläsa. Allt detta enligt Eva Johansson som är handläggare
på Trafikregistret hos Transportstyrelsen
i Örebro. Frågan är nu. Vad kommer att
hända med Torbjörns böter? Vi återkommer i ämnet så snart vi vet.
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Polaris Team Sweden

Polaris Team Sweden 2014 Johan Dahlgren, Johan Eriksson, Nisse Källström, Henrik Revelj, Emil Sundvisson, Magnus Renström, fattas på bilden gör Marcus Johansson.

Säsongen har varit igång länge även om
tävlingarna inte har börjat än. Vi hängde
med Polaris Team Sweden på en kick off där
säsongens riktlinjer drogs upp.
Av: Björn

S

kotercross är ett kärt ämne för
många och trots att det är en
marginalsport så engagerar det
desto mer och publiken hittar fortfarande ut på banorna. Detta har generalagenterna tagit fasta på och prestigen är
stor då det gäller att vinna mästerskap.
Vi tvekade inte en sekund att träffa grabbarna i Team Polaris Sweden när dom
hade en försäsongsträff i slutet av sommaren för att träffas och snacka skit med
varandra innan säsongen. Teampappa
är Hasse Källström vars uppgift är att
hålla ihop teamet och styra skeppet i rätt
riktning. Med sig har Hasse, Johan Eriksson som kommer att agera lite mentor
åt de yngre förarna samtidigt som han
kommer att köra själv också denna säsong. Johan har tävlat i 19 år och ger det
hela en säsong till utan att ha lovat för
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mycket och så länge han tycker det är
kul och hänger med så är det nog ingen
överraskning att han håller ut ett tag till.
Anders Lindkvisst från Polaris Scandinavia håller också sitt vakande öga över
teamet för att säkra framgångarna under
kommande vinter.
Det är ingen slump att ordet teambuilding finns och man har mycket att vinna
på att låta alla i teamet lära känna varandra lite närmare, framför allt om man
bara träffas ute på banorna och alla har
fullt upp med sitt. Polaris Team Sweden
körde under denna dag folkrace, grävde
grävmaskin och sköt lerduvor vilket är
precis dom aktiviteter som attraherar
män från Norrland. Det klart att ditt team
också ska träffas och det klart att du fotar lite och låter oss få reda på detta.

Att under en teambuilding låta ett gäng tävlingsmänniskor lösa uppgifter tillsammans är spännande. Att se dom tävla mot varandra är direkt underhållande. Här
skulle en 2x2 meter stor grop grävas på tid.
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Hasse Källström må vara gammal och knarrig men det är ingen som betvivlar
att han kommer hålla ihop årets Polaris Team Sweden och föra dom till ära och
framgång.

Marcus Johansson 20 år, är trots sin
ålder en veteran. Han vann SM i Pro
Stock 2011 och har kört Pro Open de
senaste två säsongerna. Marcus kommer att köra säsongens inledande tävlingar i USA. Marcus kör Pro Open

Henrik Revelj 21 år. Har kapaciteten att
placera sig i toppen men har inte riktigt
fått till det än. När allt stämmer så kör
Henrik fruktansvärt fort. Kommer att
köra Pro Open 2014

Magnus Renström 27 år. Fick sitt genombrott i vintras och har visat att han
har stabiliteten och placerade sig i topp
hela förra vintern.
Kommer att köra Pro Stock 2014

Johan Dahlgren 26 år. Är en slitvarg
som legat i Sverigetoppen ett bra tag
nu. Har haft lite otur när det väl gällt,
men har kapacitet att vinna tävlingar.
Kommer att köra Pro Open 2014.

Johan Eriksson 31 år. Är ingen slitvarg,
tränar genom att åka skoter och har
en fruktansvärd rutin. Kör fortfarande
fort och vinner tävlingar när han är på
åkhumör.
Johan kör Pro Stock 2014.

Emil Sundvisson 20 år. En humöråkare
som visat att han kan köra väldigt fort
och hamnar på pallen ofta. Han är ung
fortfarande och är verkligen en att se
upp för.
Kommer att köra Pro Stock 2014

Nisse Källström 18 år. Kör sin tredje
säsong som senior. Nisse är en ung
Svensk talang som verkligen brinner för
skotercross och är träningsvillig. Grymt
uthållig.
Kommer att köra Pro Open 2014
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PREMIUM OUTDOOR ESSENTIALS
HMK SNOWMOBILE OUTFITTERS

GOLD

GOLD

GOLD

XR-Gold laminerad membran.
20.000mm vattenpelare / 18.000g andning.
Tejpade sömmar

HUSTLER2 JACKA

UNION GLOVE

HUSTLER2 BYXA

VOYAGER BOA

REK.PRIS: 799KR

REK.PRIS: 2899KR

REK.PRIS: 2399KR

REK.PRIS: 2699KR

PEAK2 JACKA

3 i en jacka
REK.PRIS: 3199KR

GOLD

O.P.S OVERALL
GOLD

PEAK2 BYXA

REK.PRIS: 4499KR

GOLD

3 i en BYXA
REK.PRIS: 2799KR

FÖLJ OSS!
www.facebook.com/rucosweden
Instagram - @rucosweden

WWW.RUCO.SE

BOKA ÅRETS ROLIGASTE UPPLEVELSE PÅ

0280-22370
EmpEror jackEt 8/70806 731 Z • FaUSt trooUSErS 8/70801 731 Z

Engineered with high-tech
functionality of

functionality guaranteed

Facebook.com/
rukkamoTorsporT

• Waterproof and breathable Gore-Tex riding outfits
• Waterproof and warm Gore-Tex gloves
• Technical underwear and accessories

ThE nEw Rukka

snowmobilEwEaR
collEcTion foR 2014
WWW.rukka.com/moTorsporT

Sahen Skinner

Burandt’s Backcountry Adventure Guide
FXR MTN Pro Ride Team Athlete
Photo George Marsh

Sahen Skinner

Burandt’s Backcountry Adventure Guide
FXR MTN Pro Ride Team Athlete
Photo George Marsh

Check out FXRRACING.COM to find our DEALER LOCATOR and complete collection.

Check out FXRRACING.COM to find our DEALER LOCATOR and complete collection.
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Priserna gäller inom Sverige

DALACUPEN

Lornts Åstrand körde hem en total andra plats i
Dalacupen och ett SM silver i Pro Stock.

19-21 juli arrangerades Nordens största dragracingtävling på gräs i DalaJärna under tre dagar. Det är separata tävlingar med finaler varje dag och
sedan läggs resultaten ihop för att få en segrare i själva Dalacupen.
Av Mattias Klockar

I

år firade man 20-årsjubileum med
medverkande från Sverige, Norge
och Finland. I år hade man dessutom
fått SM-status på tre klasser, det tog
bara tjugo år men nu kom det lagom till
jubileet. Tävlingen är i dag den enda i sitt
slag i Sverige och även snöskoterklubbens största evenemang under året. En
uppvisningstävling med veteranskotrar
kördes också under lördagen, nästa år
finns planer att köra en tvådagars tävling
enbart för veteran om intresse finns.
Tävlingen kördes i sex olika klasser och
man fick som vanligt trimma skotrarna
olika mycket beroende på vilken klass
man tillhörde. Stock 800 är den högsta
standardklassen, där får man inte trimma motorn men man får justera variatorn
och fjädring.

Kostar att ligga på topp
Killar och tjejer tävlar mot varandra på
samma villkor och sammanlagt deltog
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ett 30-tal förare. Deltagarsiffran har tyvärr varit sjunkande senaste åren, en
faktor kan vara kostnaderna som gör
att antal utövare minskar. För ett par år
sedan hade man ett 60-tal anmälda och
för tio år sedan var det hela 80 anmälda
med och körde Dalacupen.
Sporten är större i våra grannländer
och det visar resultatet när två av tre
nykorade svenska mästare kommer från
Norge och Finland. Tävlingens stora
vinnare blev norrmannen Morten Rushfeldt som blev svensk mästare och tog
hem totalsegern i Dalacupen i Top Fuel
klassen. Med sin Arctic Cat 1100 Turbo
var han snabbast och körde drygt 200
km/h i tre heat. Med en högsta hastighet av 203 km/h på den 152 meter långa
banan tog han också banrekordet, det
gamla var på 200km/h även det kört av
Morten.
De två andra svenska mästarna blev

Ronny Nylund (Pro Stock) och finländaren Fredrik Svenns (Stock 800). Övriga
segrare i Dalacupen totalt blev Sanna
Ek (Open Modified), Ronny Nylund (Pro
Stock), Paul Tore Gjemse, Norge (Improved Stock), Jakob Hård (Stock 800)
och Ole Kristian Selliås, Norge (Ungdom 600F).

Fakta
Dalacupen är en fristående cup på tre
dagar med tävlanden från hela Norden.
Första start är på fredag och finalerna i
de olika klasserna körs på söndag. Banan är av gräs och banan är 152 meter
lång. De som kör den största klassen
Top Fuel har tider under 5 sekunder
med sluthastighet på ca 200 km/h.
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Patrik Löfdahl och Matilda Norberg kör om tredjeplatsen i SM i Stock 800.

Ompyssling av Stefan Nyholms Top Fuel skoter mellan kvalen.

Det biter i bra i gräset för Stefan Nyholm i Top Fuel
klassen.

Ett 30-tal tävlanden körde de sex dragracingklasserna.

Morten Rushfeldt blev svensk mästare och tog hem
totalsegern i Top Fuel, här invägning efter finalkörningen i SM.

Uppradade och klara för race.

Varför inte köra fyrhjulingskaravan efter avslutade
tävlingar.
2-13/14
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Olle Kristian Selliås tog hem den totala cupen genom att vinna alla tre finalerna i
Ungdom 600F.

Stefan Nyholm körde hem ett SM-silver och en total andra plats i Top Fuel.

Paul Tore Gjemse vann alla tre finalerna i klassen Improved Stock och tog hem den totala cupen.

Ronny Nylund blev svensk mästare och tog hem totalsegern i Pro Stock.

Morten Rushfeldt varmkör innan finalkörning i Top
Fuel.

Fredrik Svenns kämpar med att få ner skotermattan
i gräset.
Högsta hastighet under Dalacupen blev 203 km/h på
den 152 meter långa banan.

Morten Rushfeldt hade högsta hastighet i Top Fuel.
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Matilda Norberg och Fredrik Svenns i ett av
kvalheaten i Stock 800.

Det biter i rejält i starten för Roger Nordbakk i Top
Fuel klassen.

RESULTAT DALACUPEN
Top Fuel
Namn
1 Morten Rushfeldt
2 Stefan Nyholm
3 Roger Nordbakk
Open Modified
1 Sanna Ek
2 Göran Gustavsson
3 Kåre Westerberg
Pro Stock
1 Ronny Nylund
2 Lornts Åstrand
3 Hans Daniel Gåsbakk
Improved Stock
1 Paul Tore Gjemse
2 Josefin Ersson
3 John Holmes
Stock 800
1 Jakob Hård
2 Patrik Löfdahl
3 Fredrik Svenns
Ungdom 600F
1 Olle Kristian Selliås
2 Nicklas Nyholm
3 Patrik Eriksson

Ska man ha bra fäste så behövs det rejäla dubb.

fredag
50
100
–

lördag
100
75
50

söndag
100
75
50

totalt
250
250
100

100
–
75

75
100
–

100
–
–

275
100
75

50
75
100

100
75
–

100
75
–

250
225
100

100
75
50

100
75
50

100
75
50

300
225
150

50
100
75

75
50
100

100
75
50

225
225
225

100
50
75

100
75
50

100
75
50

300
200
175

RESULTAT SVENSKA MÄSTERSKAPEN

Många pokaler som skulle delas ut under
tre dagars tävlingar.
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Top Fuel
1 Morten Rushfeldt
2 Stefan Nyholm
3 Roger Nordbakk
Pro Stock
1 Ronny Nylund
2 Lornts Åstrand
3 Hans Daniel Gåsbakk
Stock 800
1 Fredrik Svenns
2 Jakop Hård
3 Matilda Norberg
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VINTERN.
EN LIVSSTIL.
För vissa är vintern så mycket mer än en
årstid. För dem är extrema förhållanden
som bitande kyla, branta skogssluttningar
och meterdjup pudersnö grundstenar för
njutning.

MISSA
INTE

Vi delar din passion för vintern. Vi känner till
förhållandena där du kör. Vi utvecklar och
testar varje Lynx ®-produkt under liknande
förhållanden. Därför kan du vara säker på
att Lynx snöskoter alltid tar dig ända fram.
Vilken ny modell väljer du?

NYHET!

NYHET!
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NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Rave RE
600 E-TEC
800R E-TEC
™

BoonDocker
RE 3700
800R E-TEC®

BoonDocker
DS 3900
800R E-TEC

BoonDocker
3700 600 E-TEC
3900 600 E-TEC

Xtrim™ SC
600 E-TEC
900 ACE

Xtrim
Commander
800R E-TEC

brp.com
lynx.se
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Marknadens bästa allround
sport-touring ställ.
Du hittar närmaste återförsäljare på www.racemi.se

Distribueras i norden av

RACEMi
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Det finns en Ski-Doo-snöskoter
för varje förare och varje körstil.
Har du inte redan förbokat din nya
modell; ta en titt på det kraftfulla
modellprogrammet från Ski-Doo
på ski-doo.se och kontakta oss
idag!

INGET ÄR SOM SKI-DOO.

NY HE T!
NY HE T!

N Y H ET !
N Y H ET !
N Y H ET !

SummiT SP
Renegade
adRenaline
™

eXPediTiOn
SPORT

600 H.O. E-TEC

900 ACE

900 ACE

mX Z X-RS
™

600 H.O. E-TEC
800R E-TEC

MISSA
INTE

SummiT X
146”, 154” & 163”
800R E-TEC

FReeRide
137”, 146” & 154”
800R E-TEC®

brp.com
ski-doo.se
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amaha har tillsammans med Scott, världsledande på sport- och
skoterkläder, utvecklat en serie skoterställ med cool design,
perfekt passform och suverän kvalitet. Du hittar din närmaste
återförsäljare på www.yamaha-motor.se. Välkommen.

YAMAHA JACKETS & PANTS

made by SCOTT

www.yamaha-motor.se

BERED DIG INFÖR DEN KOMMANDE SÄSONGEN!
ilot
M-Racing P
:0
9
jacka 20

RESERVDELAR
Boggihjul,tätningar,
förgasare, kolvar,
voltregulatorer mm.

e
YOKO Epicur
:90
44
jacka

VERKTYG & REDSKAP
Skoterlyftar, rullbockar,
avdragare, kopplingsverktyg och mycket mer!

SKIDOR

M-Racing Pilo
t
byxa 1790:-

Snöskoterskidor
& styrskenor.

YOKO Epicure
byxa 3390:-

TILLBEHÖR
Bl.a. skoterlyftar, bockar,
speglar, styrhöjare &
avgassystem!

Tilläggsinformation & återförsäljare på
www.allright.eu
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Att tillsammans med ett gäng likasinnade
avverka 65 mil i rask takt under tre dagar kan
vara drygt, tråkigt, kallt och aldeles underbart.
Välkommen till SnowBall 4000.
Text&Bild Björn Friström

V

i fick en inbjudan för ganska precis ett år sedan till arrangemanget SnowBall 4000 och naturligtvis var vi inte sena att tacka ja. Med vi
menar jag mig själv och min fru. Datumet
var den 14 mars vilket i sin tur betydde
att det fortfarande var full vinter vad det
betyder kyla och snötillgång. SnowBall
4000 är ett nytt arrangemang ”påhittat”
av Kenneth Andersson från Vilhelmina
och innebär att ett gäng skoteråkare ska
förflytta sig i rask takt mellan flertalet ho62

tell i norrländska inlandet under tre dagar och totalt 65 mil. Under dessa mil
så ska maskinerna dels hålla hela tiden
men också vara snabba i ett dragracingmoment samt vara klättervilliga då chans
finns att vinna en pokal i dessa grenar.
Det hela toppas sedan med god mat,
umgänge och lite skoj på kvällarna. Det
gäller att konstruera eller köpa en maskin som klarar det mesta och vi hade
sedan tidigare byggt en Apex turbomaskin och kompletterade denna med yt-

terligare en Yamaha i form av en Nytro
TTX, också den av senaste modell. I
team SnowRider var vi två stycken men
flertalet av lagen hade flera deltagare
och det hela hölls på en lekfull nivå. Det
har nog aldrig körts så många Yamahaturbos vid en och samma utflykt som under SnowBall 4000 i Sverige, men även
en och annan tvåtaktsturbo hade hittat
hit, vilket förvånade. Det som förvånade
ännu mer var att alla tvåtaktsturbomonster inte bara var extremt snabba, de höll
också hela sträckan vilket fick ett och
annat ögonbryn att höjas.

Dag ett
Vi började vår tur en torsdagsmorgon
i Vilhelmina där den obligatoriska samlingen med anmälan avklarades. Team
från Norge, Ryssland, Finland och både

norra och södra Sverige var närvarande
och vi var totalt 44 stycken ivriga skoteråkare. Solen strålade och temperaturen var minst sagt frisk på morgonen.
Kosan styrdes mot Saxnäs där Wesslan
med personal väntade i givakt med mat
och varma sängar. Totalt 16 mil avverkades i raskt tempo med endast några få
planerade och oplanerade stopp på vägen. Att hålla ihop en grupp på 44 personer är inte det lättaste, framförallt inte
när farten är lite högre. Genast bildades
det olika grupper inom gruppen som höll
samma tempo och jag överraskades positivt av sörlänningarna som faktiskt tog
sig fram på ett bra men yvigt sätt. Efter
ett lunchstopp fortsatte vi färden på ångorna av den kvarvarande bensinen bara
för att precis klara oss till Saxnäs där
en bensinmack finns. Sen körde vi över
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En smällkall marsmorgon var det dags att köra världshistoriens första SnowBall 4000 med start från Vilhelmina.
Team Hurrit kom med den helt klart vassaste maskinen av alla och fick småskruva
lite titt som tätt med den. Men de kom fram!

Redo för SnowBall eller att råna en
bank? Vilket som så är denna man rätt
klädd.
Grabbarna från Raidopower hade inte
bara klätt upp sig utan också dekalat
sina maskiner. Riktigt snyggt.

Team från både Finland Sverige, Norge och Ryssland kom för att köra de 65 milen.
Bäst förberedda var finnarna som hade följebil för service vid varje övernattning.

sjön till Marsfjäll Mountain Lodge där
Wesslan väntade med varma wraps. Vi
satte oss och snackade lite i baren innan
vi blev tilldelade våra rum där en skållhet
dusch väntade. Vi hann även med en öl
innan maten och sen var det slut för min
del då jag somnade med ögonen öppna.
Just detta gällde inte alla eftersom det
var full rulle fram till småtimmarna för de
flesta tappra skoteråkarna.

Dag två
Andra dagen skulle vi ta oss till Strömsund via Dorotea och Kyrktåsjö vilket i
praktiken betydde 23 mil. Lederna var
perfekta och vädret likaså vilket gjorde
dagen till en njutning för oss alla. Vi
hann med lite Hillclimb på vägen för att
ta reda på vilken maskin och förare som
var värst och bäst. En av oss fick också
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Dag ett sov vi hos Wesslan på Marsfjäll Mountain Lodge vilket var riktigt trevligt.
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känna på hur det vara att köra in i en
sten i full rulle, vilket inte uppskattades.
Kexchoklad och festis varvades med ett
lunchuppehåll innan vi anlände trötta
och kalla men glada till Strömsund där
ett gäng Rockstar-tjejer tog emot oss.
Även denna kväll hann vi med lite samkväm innan det var dags för kvällsmat.
Dagens och gårdagens bitande kyla
gjorde sig påmind och både jag och fru
Friström var ordentligt väderbitna och
förfrusna på kinderna.
Även denna kväll somnade vi ovaggade.

Dag tre
Lördag morgon och vi var uppe med tuppen. Röken låg tät bland skotrarna och
vi satt och väntade på ryssarna i vanlig
ordning. Så här i efterhand när jag tänker
till så väntade vi ganska mycket på dessa
ryssar som gjorde allt annat än hålla tiden
då detta inte riktigt var prio ett i detta annars glada gäng. Det var dags att rikta
in skotrarna mot slutdestinationen i Åre
och Continental Inn där vi skulle bränna
av vår avslutningsfest och prisutdelning.
Idag skulle 25 mil avverkas vilket kändes
helt ok. Vad vi inte visste var att de sista 5
milen mellan Kall och Åre var mer likt en
crossbana. Ju närmare Åre vi närmade
oss, desto sämre blev det. Att på en tung
Apexturbo guppa upp och ner tog nästan
knäcken på fru Friström till min glädje och
var det enda som höll mig uppe på min
alldeles för hårda Nytro. På något sätt
kan man få extra kraft genom att se att
någon annan är tröttare. På väg till vår
slutdestination så körde vi lite dragracing
med flaggstart för att återigen ta reda på
vem som var vassast. Efter detta så blev
det lunch. Vi snirklade oss ner mot Åre
och jag kan utan att tveka påstå att det
var riktigt skönt att kliva av maskinerna
och lasta dom i vår buss som Kenneth
fått nertransporterad i förväg. Med stela
ben haltade vi oss in för att göra oss
redo för lite bastu och därefter middag
med prisutdelning. Efter drygt 65 mil
på varierande leder och hastigheter var
man lite halvmätt på ledåkning på ett tag
framöver.
Middagen och prisutdelningen gick
som smort och det delades ut priser för
dragracingmomentet, Hillclimb, snyggast
maskin, hjälm och skoterklädsel. Team
SnowRider tog hem priset för snyggast
klädsel och maskin i och med Mikaelas
pälsklädda Apex Turbo av senaste modell. Om jag kan råda dig att vara med?
Helt klart, gå in på www. holeshotevent.
com för att anmäla dig till årets körning
som går av stapeln den 13 mars 2014.
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Lite varmkörning före avfärden mot Åre och Continental Inn. En turboskoter drar
förvånansvärt lite soppa om man tänker till lite. Extradunk är dock att föredra om
man vill känna sig lite lugnare. Mikaelas skoter fick utmärkelsen Sled Of The Year!

Bra skyltning och vana guider gjorde
hela trippen till en njutbar och skön
resa där vi aldrig var vilse.

Ett trevligt ställe i Saxnäs som vi tittar
lite närmare på i ett kommande nummer.

Ett mustigt grabbgäng som anmälde
sig som Team Ottosson är inte bara lite
mulliga utan också extremt gasglada.

Majonäsmannen dök upp lite här och
var.

Efter en närkontakt med en sten på
leden märktes den upp med lite trevligt
påskris så att nästa skoteråkare slapp
stifta samma bekantskap.

Då massor av olika pris delas ut till SnowBall-åkarna så finns det också en del moment snöskotern ska klara av förutom att ta sig 65 mil. Lite Hillklimb är aldrig att
förakta.

Kör så det ryker.

Lite improviserad dragracing tog reda på vem som hade
snabbaste skotern rakt fram.
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Snyggaste hjälmen och snyggaste skoterkläderna hörde till två av kategorierna
man kunde vinna.

Terje Staffansons Turbo-800 höll faktiskt hela vägen även om vi vid flertalet gånger
hittade honom under motorkåporna.

Att köra högkammat på skoterled kan
ha sina nackdelar, typ som att kammarna inte sitter kvar.

Racerocken är utan tvekan ett av de
bättre plaggen som uppfunnits.

Det var vid några få tillfällen vi tyckte
att soppatorsken var nära. Här lite välbehövlig påfyllning i Dorotea.

Den trevliga “Fru Wesslan” hade fullt
upp att hålla kylen full.

Som synes är delar av gänget lite halvmosiga medan andra håller stämningen uppe
i Saxnäs.

I Åre blev vi skjutsade till Åre torg där fotografering och lite fest var ett faktum efter
65 mil på skoter.
Man blir som man umgås.Wesslanfamiljen på Marsfjäll Mountain Lodge
stolthet lystrar till namnet Elliot
Priset för längsta respektive kortaste
skoteråkaren på denna resa.

Hela touren var fylld av roliga personligheter av alla de slag. Här två av de
roligare varav den roligaste heter Ronald Guttormsen som verkligen bjöd på
sig själv under hela resan.
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Dom som säger att Norskar aldrig uppfinner någonting vettigt snackar skit.
Här en användbar ”ronkevante” som
också passar bra att hålla i en kall öl
med.
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Mycket kan man anklaga denna man för, men inte för att vara blyg eller för lång.
SnowBall 4000 är Kenneths skötebarn som även kommer att köras 2014. Anmäl dig
på www.holeshotevent.com

Trevliga middagar med alla deltagarna är ett av alla minnen vi har med oss sen i
vintras.

Lite bastu och bad innan
det var dags för prisutdelning och middag.

Mannen til höger i bild är något så
ovanligt som en norrlänning med för
mycket att säga. Få var de stunder
han inte sa nåt, men då sjöng han eller
skrek.

En trött chefredaktör med ett glas äppeljuice?

Våra Ryska vänner dök upp till slut på
middagen och hade en Armenisk deltagare i sitt team, iklädd em Armenisk
folkdräkt. Eller lakan som vi säger i
Dalarna.

Alla som startade kom också fram, bara detta var väl värt att fira.
66
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Freeride!
Vi har laddat lagret med funktionella 4
49:
ryggsäckar, spadar, lavinsonder mm.
Helt enkelt prylar som förgyller
skoteråkningen. Se webshopen för mer
information.

899

:-

:-

899
Spade ingår ej!

Kalix 0923-122 90 Luleå 0920-884 66

Vi har drivmattorna,
reservdelarna, tillbehören,
kläderna och allt annat du
kan behöva till
skoteråkningen.
Kolla in våran smockfulla
webshop med
massor av
erbjudanden!
www.STENMARKSMASKIN.se

Tfn 0954-10 666

036-134096
Vi är bäst på Nikasil Reperationer!
GRATIS frakt av din cylinder till oss!!
Kolla hemsidan för info eller ring oss!!
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En dröm besannas

BESEGRA DE KANADENSISKA KLIPPIGA BERGEN
• 4-stjärnigt skoterområde
• Rum och stugor i lyxklass
• Kanadas bästa lössnöområde
• 1 - 6 dagars “all included” skoterresor
• 2014 års Ski-doo maskiner
• Uthyrning, guider, utrustning och mycket mer

+0012508379594

snowmobilerevelstoke.com

Skoterhotellet i Åre
Prisvärt boende med sköna sängar
Halvpension och Sport Club ingår
Kamerabevakad skoterparkering
Scooters bar med biljard och dart

Lanthandel o Allservice
Borgafjäll

VIP-bastu med utomhusbubbelpool
Ice driving och andra aktiviteter

Tel. 0942-42021
Dagligvaror, Bensin, Fiskekort, Jaktkort,
ombud för Svenska spel, Systembolaget, Apotek
Den lilla butiken som inte har allt men ordnar det mesta

AlpinA SherpA
Dubbelbandare med dragkraft

TrAckSySTemS

ScanDinavia

arbetSSkoter och
SpårutruStning
för Skoter & atv
tracksystems.se

070 66 92 736

www.montanasweden.se
•Sulor
•handskar
•kläddaer
värmeelement och
med inbygg
ier
uppladdningsbara batter

www.areinn.se
0647-17170

Turbo eller

kompressormataning?

När man är riktigt teknikintresserad och inte kan
bestämma vilken överladdningsmetod man ska
använda sig av, är det väl lika bra att använda
sig av båda.
Text&bild Affe Sundström

A

tt överladda motorer är en idé
som faktiskt är nästan jämngammal med själva förbränningsmotorn, det är alltså inget sentida påfund
om någon trodde det.
En förbränningsmotor kan beskrivas
som en luftpump där ett brännbart ämne
reagerar med syret i luften och då kan
leverera mekanisk energi. För att få ut
mer kraft per tidsenhet så måste man
förbränna mer bränsle och det kräver
att man på något sätt får in mer luft i
motorn. Vill man inte öka volymen eller
varvtalet hos motorn så är överladdning
den enda vägen att gå för att väsentligt
öka kraften hos en välbyggd motor. Att
man med hjälp av någon form av pump
kan tvinga in mer luft i en befintlig motor
och på så sätt öka dess kraft var något
som de tidigaste motorkonstruktörerna
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insåg, det tog bara en viss tid innan
teknik och materialtillgång kom ikapp de
kända principerna.

Två vägar
När man avser att överladda en befintlig
motor finns det två huvudvägar att välja
mellan, den mekaniskt drivna kompressorn som på något sätt tar sin kraft från
motorns vevaxel eller turboladdaren
som drivs av energin från motorns avgaser. Bägge metoderna har sina fördelar och de har dessutom hängivna
anhängare som med stor entusiasm
framhåller den ena metoden framför
den andra.
På Svenska kallar vi helt enkelt laddarna för ”kompressor” om den är mekaniskt driven och ”turbo” om kraften
tas från avgaserna, givetvis har även

en turboladdare en kompressordel
men det anses vara självklart.En turboladdare har i teorin en stor nackdel
då laddtrycket inte kan komma på hur
låga varvtal som helst och man har
dessutom en viss tidsfördröjning mellan gaspådrag och laddtryck. Detta
beroende på att det inte finns nog med
avgasmängd för att driva turbinen i
avgassystemet just då, detta är alltså
vad som kallas för ”turbo-lag” eller på
svenska ”turbofördröjning”.
Dess fördelar är dock många, man
kan lätt reglera laddtrycket efter motorns behov vid varierad last samt altitud och drivningen av kompressordelen
är betydligt effektivare då man utnyttjar
avgasenergi för drivningen, energi som
annars skulle förloras helt. En kompressor drivs av motorn så den kan ge laddtryck redan på tomgång och man har
hela tiden det laddtryck som man har
valt via den mekaniska kopplingen. Man
kan alltså räkna med att alltid ha laddtryck när man reglerar gasen.
Problemet med traditionell kom-

pressormatning är att den tar en hel del
effekt för att driva samt att den enbart
ger korrekt luftmängd vid fullt gaspådrag, i alla andra lägen får man dumpa
ut överflödet till kostnad av förluster.

Vad är då bäst?
En smakfråga men den ena metoden
utesluter faktiskt inte den andra. Redan
under andra världskriget hade mängder
av olika stridsflygplan både kompressor
samt turboladdare! Dessa var tekniska
mästerverk för sin tid och utvecklingen
av flygplansmotorer kulminerade strax
innan krigets slut då de första fungerande jet-motorerna kom, man gjorde sig
då helt enkelt av med hela motorn utom
själva turbon….

Norskt bygge
När Tom Slettäng skulle bygga son ultimata Yamaha Nytro hade han inte för
avsikt att välja turbo eller kompressor,
han skulle ha både och! En kompressorsats från MPI i USA ser till att motorn
får övertryck redan från låga varv med sin
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Över variatorskyddet ser man reed-ventilen från turbon som öppnar när turboaggregatets tryck överskrider kompressorns.
Längst där nere finns
en relativt standardbetonad Nytromotor
som både är kompressor samt turbomatad,
effekten är betydligt
högre än standard på
alla varvtal och lastförhållanden!
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Plenumet är i grunden ett från
en standard MCX 270-hk Nytro
och bränslesystemet är MCX
med tre extra injektorer.

Här ser man plenumet med dess laddluftskylare och tre stora
reglerventiler.
Reedkorgen längst ner matas från kompressorn och stänger
när turbon tar över, då dumpas luften i den övre ventilen för
att den arbetsbefriade kompressorn ska bli så lättdriven som
möjligt. Den tredje ventilen är en vanlig dump.

Rotex-laddare och den för motorn något
stora MCX-400 turbon tar sedan över
och skicka effekten till rent himmelska
höjder. Kompresson är alltså växlad för
en relativt låg luftmängd och när turboladdaren ger det tryck som överskrider
vad kompressorn ger så stängs luftvägen ut från den av med hjälp av en vanlig
reed-ventil från en tvåtaktsskoter. Reedventilsstyrningen är nyckeln till motorns
dubbelnatur och möjliggör den höga
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toppeffekten då turboladdaren annars
skulle mata sin luftmängd ut ur kompressorn och inte in i motorn.
För att inte ett omvänt luftflöde ska ske
när kompressorn laddar har även turbon
en likadan reed-ventil utloppskanalen som
stänger när kompressorns tryck överskrider turbons. Laddsystemet har alltså två
backventiler som säkerställer att laddtrycket kommer från den laddare som för
tillfäller ger mest. På höga varv är motorn

därför helt turbomatad men på låga varv
med lågt gaspådrag ger kompressorn
övertrycket, det bästa av två världar! På
höga varv när kompressorn inte behövs
så avbördar den sin lyftmängd via en stor
ventil och kan därför jobba med minimal
tryckstegring och därmed med små förluster. Man får därför även turbomotorns
högre effektivitet i det övre registret. Anläggningen är relativt komplicerad då det
är två separata laddsystem som matar

samma motor via en effektiv laddluftskylare men den fungerar och arbetsprincipen är lätt att förstå. Enligt Tom är detta
den bottenstarkaste samt startsnabbaste
Nytron någonsin och man får väl tro på
hans ord då denna maskin redan vunnit
en hel del dragrace. Så varför välja mellan turbo och kompressor när man kan få
det bästa från två världar.

2-13/14

www.tr-skoteromek.se

Isrivare

Isrivare Issprutet “sugs” in i mattan och kastas runt
slides och kylare. Isrivaren vänder framåt när man backar.

Variatorverkyg till Yamaha

Tel: 072-7440780

Underlättar rembytet. Finns till alla modeller, utom 2cylindriga 4taktare. Passar dom flesta årsmodellerna ,finns även till Nytro med den
kraftigare bulten. Uppge modell samt tillverkningsår vid beställning.

799:-/Par.
Boggie isrivare 1095:-/Par.
Pris standard

Magnetplugg Magnetisk plugg för växellåda till Yamaha snöskoter. Suger upp alla metalliska föremål i växellådsoljan vilket minskar slitage.
Återförsäljare sökes i Norge och Finland

0684 - 294 50 | www.motorfritid.com

VARIATORKIT!
www.SpeedTech.se

Utbytes cylindrar
till alla märken

070-3810440

Pilgrimsresan till J

Många religioner har sina heliga platser som
skall besökas minst en gång under en livstid.
För oss skoteråkare kan nog Jorm betraktas
som helig mark. Nu var det dags att dra på sig
skoteroverallen och göra vår pilgrimsresa.
Text & Bild: Daniel Orevi

1

0 gubbar, eller rättare sagt 9
gubbar och en pojk, hade redan
i september planerat in denna
vecka i Jorm. När det var en vecka kvar
till avfärd hoppade en av så var vi bara
9. Med 4 dagar kvar bröt en foten så
var vi bara 8. Där tog dock vår otur slut
förutom för Gurra då förstås som alltid
råkar ut för diverse haverier av väntat
och oväntat slag.

Deltagarna
Vi som åkte upp var Anders, Gurra, Janne och undertecknad från Stockholm,
Fredrik, Anton och Rickard från Sälen
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samt Kristian från Jönköping. Vi hade
med oss fyra Summit, tre RMK och en
Boondocker. Vi planerade att bara åka
ospårat, och så blev det.

Strålande väder
Veckan innan vi kom upp fick vi dåliga
rapporter.
Det hade regnat och följdaktligen blivit
jättedåligt före men precis dagen innan
vi anlände blev det kallt och dumpade
ner 3 dm snö. Sedan fortsatte det snöa
under de första tre dagarna innan molnen försvann och vi fick tre dagar på
raken i strålande solsken. Bättre väder

kan man nog inte ha på en skotervecka.
Vi tackade artigt och tog emot.

gendariska friåkningen som drar hit de
flesta skoteråkarna.

Rekognosering

Friåkningsterräng!

Söndag 3 mars. 5,2 mil och 8,3 liter
bensin. Jag anger körda mil och bränsleförbrukning per dag gällande min Summit 800 154, långtestskotern från 2013.
Det visar lite på hur kul vi hade. Ca 3 lit/
mil är fantastiskt kul och ca 2 lit/mil var
mera finåkning.
Janne och undertecknad som hade
övernattat i Östersund kom fram redan
på förmiddagen. Direkt åkte vi ut och
började reka. Med en nyinköpt ledkarta,
fjällkarta, gps och ledbevis var vi redo
att utforska terrängen runt Jormvattnet
och Jormlien. Med kartan är det enkelt
att hitta runt i området. Det går leder åt
alla håll och de är ju bra för att ta sig
ut ur byarna, sedan är det förstås friåkningen som hägrar. Man kan definitivt
åka mycket fina ledturer med Jorm som
utgångspunkt men det är förstås den le-

När vi köpte ledbevis frågade vi efter
restriktionerna i området. I Jorm finns
det ett Natura2000-område där det faktiskt råder fri åkning. Ganska ovanligt
och därför väldigt viktigt att alla sköter
sig så det får fortsätta vara så. Hela
området består av varierande terräng
med kalfjäll och myrar men framförallt
mängder av skogsbranter med olika lutning och både glesare och tätare skog.
Ibland fjällbjörk och ibland grova granar.
Hinder eller utmaningar i alla svårighetsgrader och det tillsammans med ett
nästan alltid tjockt snötäcke gör Jorm till
ett av Sveriges bästa områden för avancerad friåkning.

Attackträd
Måndag 4 mars. 4,8 mil och 14,3 liter.
Alla hade nu anlänt så nu började det på
2-13/14

Du behöver inte tvivla att man umgås
bäst i lössnön i goda vänners lag.

Jorm

Gurra solar hårfästet.

Rickard visar upp sig från sin finaste sida.

Fredrik skråade fram ur skogen, gjorde några donuts och fortsatte in i nästa skog

riktigt. Rickard var den ende som varit
här tidigare så han tog täten söderut
efter leden som man måste följa första
kilometrarna. Det hade kommit rejält
med snö och det var helt ospårat både
på leden och bredvid. Efter 10 minuter
svängde Rickard av leden och åkte upp
i en 400 meter lång skogsbrant. Det
var ett perfekt ställe att börja på med
stegrande lutningsgrad hela tiden. I den
djupa snön var det utmanande redan i
början och ingen tog sig hela vägen
upp. Vi blev kvar halva dagen i detta
område. Gasa, burka, krascha, köra
fast, gräva. Sedan började man om. Nu
förstod vi vad Jorm handlar om. Det var
soligt väder fram till eftermiddagen när
det började snöa och det är ju fint väder
också. Riktigt roligt att köra bland alla
träd men ibland står de i vägen också
fick undertecknad erfara. Jag hade hittat ett enormt brant parti i skogen och
sett ut en linje som förmodligen skulle
kräva mycket fart. Det gick perfekt i bör2-13/14

Antons Summit hade dragkrok.
Det var Gurra tacksam för.
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jan men linjen krävde en rejäl skråning
på slutet för att passera ett par kraftiga
fjällbjörkar. Innan det smällde krängde
jag över skotern åt vänster så den gick
fri men då hamnade förstås kroppen åt
höger och med tvärstopp i björken som
följd. Kroppen mjukades upp igen av att
gräva fram skotern. Hur kul som helst.

Mer snö
Tisdag 5 mars. 6,1 mil och 12,9 liter.
Vaknar till 2 dm nysnö och ymnigt snöfall.
Kroppen är rejält sliten. Höger triceps
påminner om gårdagens brutala träff
med Jorms vegetation. Så fort vi lämnat
transportleden ut ur byn så åker vi hela
dagen utan att se några som helst andra
skoterspår. Vi börjar med några vändor i
samma sluttning som dagen före. Allt är
ju översnöat igen men ganska snart letar
vi oss vidare längre in i området. Det blir
dock lite lugnare körning idag pga. träningsvärk och blåmärkena från igår.

Gemytligt boende

Alldeles nyss var det orört. Snart är det totalbombat.

Så här dags har vi bott in oss på Jormliens Fjällgård. Bodil och Kenneth Westberg äger, driver och bor själva i det stora
huset. Kenneth är kock och lagar all mat
medan Bodil tar hand om resten. Ett rustikt och lite slitet boende med enormt bra
mat och familjär stämning. Och det till
ett fantastiskt oslagbart bra pris. Maten
förtjänar ett rejält omnämnande. Riktigt
bra frukost med allt man vill ha och lite till.
Under frukosten får man för 25 kr extra
göra sitt eget lunchpaket och 25 kr till ger
en termos kaffe också. Varje kväll serveras trerätters middag, oftast med lokala
råvaror. Förrätten består av en kryddstark
soppa, följt av t ex röding, ren eller älg
och till sist äppelpaj, marängsviss eller
pannacotta. Marängsvissen var magisk
med hemgjord glass, hemgjorda maränger, hemkokt chokladsås och hemodlade
bananer, nej kanske inte det sista men
det var slående att Kenneth kunde laga
så sagolikt god mat hela veckan.

Jerry Fredriksson flög förbi

Spindelkrasch
Onsdag 6 mars. 5,0 mil och 14,6 lit. Rickard skråade efter en brant men trots snödjupet lyckades han smälla på en iskant
som knäckte högra spindeln på RMK:n.
Allt annat klarade sig dock så med lite
spännband och god vilja kunde spindeldelarna fixeras ihop någorlunda och han
kunde köra hem för egen maskin. För en
gångs skull tog alla samma spår genom
lössnön så Rickard fick ett uppkört spår
att hålla sig i. Efter ett snabbt samtal till
några Polarishandlare så verkade det
inte finnas någon ny spindel på lager
men Peter på Polaris i Mora skruvade
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Anton flinar brett i hjälmen
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personligen loss spindeln från en ny
maskin. Spindeln hämtades av ett annat
gäng skoteråkare som var på väg upp
till Jorm, så nästa morgon kunde skotern
skruvas ihop igen. Ett stort tack till Polaris Mora och Peter för den servicen.

Orörda vidder
Torsdag 7 mars. 6,8 mil och 21,1 liter.
Inte ett moln på himlen. Vi fortsätter lite
längre efter leden söderut från Jormlien
och hittar flera stora myrar med massor
av orörd snö. Genast börjar fotografen
göra upp planer för hur alla skall åka
samtidigt och vilka vinklar som gäller för
bästa bilderna. Tyvärr så har vi även sju
andra viljor med idéer av blandad kvalité.
Det slutar med sju åkare som beter sig
som på vårens kosläpp och en frustrerad fotograf med vevande armar hit och
dit. Vi flyttade dock snabbt till en ny myr
och en fotograf som nu pekade med
hela handen. Efteråt samlades vi och
bara skrattade. Alla pratade i munnen
på varandra om vilka svängar man gjort
och var djupaste pudret fanns.
Anders spränger vallen

Daniel njuter
av utsikten

Janne har parkerat vertikalt
2-13/14

Lite haveri
Fredag 8 mars. 5,0 mil och 16,1 liter. Vi
vaknar till ännu en dag med strålande
sol. Efter sedvanliga morgonbestyr
med förstklassig frukost och färdiga
ägg- och falukorvmackor från kocken
åkte vi upp på Jormliklumpen och vidare
upp till Storlidfjället. Det blev en hel del
fotograferande i det perfekta vädret.
Alla försökte överträffa varandra med
brutala linjer upp mot fotografen. Strax
före lunch började vi dra oss neråt mot
Vallån. Gurra på sin nya skoter åkte över
ett öppet fält och skulle ta en brant upp i
skogen men precis före branten var det
ett vindhål. För sent att stanna och för
lite fart för att komma över blev det en
hyggligt hård landning med mattan först
i motlutet på andra sidan hålet. Efter
sedvanlig grävning började Gurra gasa
men mattan stod still. Jag vill inte utlämna märket på Gurras nya mountainskoter men det visade sig att beltdriven
hade knäckt en bult så nedre remhjulet
hade ramlat av och vad värre var, drivaxeln var rejält glapp.

Bogsera skoter
Jaha, dags att bogsera. Problemet var
ju bara att vi hade en rejäl uppförsbacke
på 200 meter med massor av lössnö
innan det planade ut och vi skulle ha en
chans att bogsera med skoter. Bara att
hala fram bästa viljan och två bogserlinor. Sex man som drar för hand får jobba
stenhårt en god stund kan jag meddela.
Väl uppe så fick Anton med sin Summit
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bogsera Gurra då Anton var den enda
som hade dragkrok på sin skoter. Nu
var det ju inte så enkelt heller eftersom
vi skulle vara tvungna att åka nerför en
del rätt branta nedförsbackar och Gurra
hade ingen broms heller. Fredrik fick helt
enkelt koppla sin skoter bakom Gurras
och bromsa honom nerför backarna.
Väl nere i dalen igen hade Anders åkt
före och hämtat bil och släp. Så Gurra
lastade och fick med sig Fredrik och de
åkte direkt till SGT i Gäddede. Denna
Polarishandlare ställde upp med en service som var förstklassig. Skotern revs
och mekades med. De flesta reservdelar
som behövdes fanns hemma och det
som inte fanns tillverkades. Drivaxeln fick
material påsvetsat och sedan åkte man
bokstavligen ut på byn och letade rätt på
en metallsvarv och en svarvkunnig som
kunde fixa nytt lagerläge. Klockan 21:30
på fredagkvällen blev skotern klar och
personalen kunde stämpla ut. Gurra var
enormt glad och kunde nu vara med de
två sista dagarna. Man vill inte missa skoterdagar i Jorm när det finns massor med
snö och obegränsat med sol och SGT i
Gäddede skall ha enormt mycket tack för
den insats de gjorde med övertidsarbete
sent en fredagskväll. Tusen tack!

Utmaningar
Lördag 9 mars. 6,6 mil och 20,7 liter. Vi
valde svårare terräng nu i slutet på veckan. Min Summit 154 kändes några gånger lite för kort. Givetvis blev det mycket
prestige om vem som kom uppför den
svåraste linjen och brantaste sluttningen
och gång efter gång blev jag slagen av
Rickard och Anders på sina 163:or. Fredrik på sin Summit 146 körde fast på platten och inte bara en gång, så detta var en
vecka där rejäl längd premierades.

Summering
För de flesta i vårt gäng så var det första
gången vi på riktigt testat denna typ av
åkning. Vi sporrade hela tiden varandra
och utvecklades enormt mycket. Terrängen med mycket nysnö och alla svårighetsgrader gav idealiska träningsförhållanden för samtliga. Anders, Gurra och
Rickard körde fram och tillbaka i brutala
trädbevuxna branter och vi andra gick via
alla typer av småkullar vidare tills vi i slutet
på veckan körde fast på ställen dit ingen
ville klättra för att hjälpa oss. Jag har aldrig haft en skotervecka där jag varit så
trött på kvällarna och varje natt somnat
med så mycket nya körerfarenheter och
ett nöjt leende på läpparna. Därmed är
pilgrimsresan avklarad och vi kan alla dö
lyckliga.
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Rickard har landat. Skönt med MonoSuite.

Anders vänder in i nästa dunge

Ännu en myr som förlorar oskulden
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Gurra vänder in i
Jorms vegetation

Rickard tvingar upp 163:an
på rullen

Info om Jormliens Fjällgård: www.jormlien.com
Info om området: www.frostviksleden.se
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