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motocross mc fiddy snöskoter streetwear
Urtagbart 5-lagers foder

-50 %

Altimate
Sno-Pup
Barnkängor

399 kr
799 kr

-60 %

Trygg e-handel

Castle
Rizer

299 kr
699 kr
OTROLIGT PRISVÄRDA!
Rizer handsken har ett yttermaterial av 500D Airdura™ och
420D slitstarkt nylon belagt med
DWR (Durable Water Repellent)
som skyddar mot vatten och
fläckar. Det vattentäta Fan-Tex
membranet håller handen varm
och torr.
Justerbar stängning runt handleden samt dragsko i snölåset
ger en säker passform och en
tät övergång till jackan som
förhindrar snö från att tränga in
i handsken.
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Red Ionized

1 299 kr
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Sinister
Carbon Fiber

899 kr
Klim
Prova
Summit hemm
i
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ak
Fr
a-service

leverans

Lägsta
pris-garanti

60 dagars
öppet köp

Klädpaket
Snow People
Legend 3-delat

1 999 kr

Aktuella
lagersaldon

1 799 kr

KOMPROMISSLÖS
KVALITET!

Legend Skaljacka

Handskarnas Rolls Royce
som gör skoterturen till en
ren fröjd. En GORE-TEX®
handske med XCR® Product
Technology som garanterat
kommer att hålla dig torr.
Handsken har mycket hög
andningsförmåga och urtagbar polyesterfleece.
Pittards® Vattentät läderhandflata. 3M Scotchlite™
reflexer. Justerbar handled
och Goggleskrapa.

Legend Mellanlager

Icebug
Sorix

Legend Byxor

1 199 kr
PERFEKTA
VINTERKÄNGOR
Kraftfulla men ändå
lätta vinterkängor som
håller torrt och varmt,
även under de tuffaste
vinterförhållandena.
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Skoterguiden
Här presenteras varje skoter med en fullständig teknisk
specifikation och en text om maskinen. Dessutom går vi
igenom varje segment med vad man bör tänka på och hur
man läser den tekniska specifikationen. Vill du ha full koll
på vilka skotermodeller som säljs i Sverige är denna guide
ett måste.
6-01

Beställes på otlas.jetshop.se eller
ring: 0250-22885
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RUSH

®

real-WOrlD DOminaTiOn.
Pro-Ride chassie. Pro-Ride progressiv boggi,
race-testad framvagn, Walker Evans Piggyback
stötdämpare. Nytt styre och nya reglage.
600/800 Cleanfire® motor, lättviktsbromsskiva och variatoraxel.
800 RuSH PRO-R LE

137 900:-

se film med
2013 rUsH

SWITCHBACK

®

On-Trail PerfOrmance. Off-Trail VersaTiliTy.
Med en Switchback Pro-R är det du som förare som sätter
gränserna. Skotern är extremt mångsidig med grym
ledprestanda och häpnadsväckande lössnöegenskaper.
Byggd på det beprövade Pro-Ride chassiet fast med
18 cm längre tunnel och fotsteg. I år även med
44 mm Backcountry matta.
800 SWITCHBACK
PRO-R LE

142 900:-

se film med
2013 switchback

www.polarissverige.com • www.facebook.com/PolarisSweden

6
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Yamahas unika elektriska servostyrning gör skotern mer lättkörd,
stabilare vid kurvtagning med mindre
skidlyft. Du slipper stötar och slag i
styret och det blir betydligt lättare
att styra. Elektrisk servostyrning
är inte bara en ny upplevelse
– det är en revolution!

SERVOREVOLUTIONEN!

Apex X-TX EPS

Fyrcylindrig 4-taktsmotor, 998 cc och
över 163 hk, Camoplast BackCountrymatta med 44 mm kamhöjd.

152.900:- inkl moms

NYHET!

Vector L-TX EPS

Trecylindrig 4-taktsmotor,
1049 cc och mer än 120 hk,
EFI bränsleinsprutning, 3454 mm
Camoplast Ripsawmatta.
Monoschockboggie.

119.900:- inkl moms
Venture GT EPS

Trecylindrig 4-taktsmotor,
1049 cc med EFI bränsleinsprutning,
3650 mm Camoplast Ripsawmatta.
ProComfort boggie.

134.900:- inkl moms
Venture TF EPS

Trecylindrig 4-taktsmotor, 1049 cc med EFI bränsleinsprutning,
3840 mm Camoplast Ripsawmatta. ProComfortboggie med flip.

134.900:- inkl moms

Alla modeller med vår unika progressiva servostyrning EPS.

www.yamaha-motor.se

Se hela vårt sortiment på
Setpris
Jacka&
Byxa
2590:-

Setpris
Jacka&
Byxa
2090:-

=200 kr rabatt

1495:-

=200 kr rabatt

1295:-

995:- 1295:-

Action Discovery Jacket

Touring Discovery jacket

Flexibel jacka fullmatad med funktion för ATV, skoteråkning m.m.
Vind- och vattentät med bra andasfunktion. Urtagbart värmefoder.

Robust jacka med rymliga fickor och urtagbart värmefoder.
Vind- och vattentät med bra andasfunktion.
Art nr 1239 Snowcamo, Art nr 1104 Charcoal

Art nr

1139

Discovery Pants

Discovery Pants

Actionbyxa med hög komfort. Slitstark och smidig. Vind- och vattentät med bra andasförmåga. Urtagbart värmefoder. Art nr 2275

Actionbyxa med hög komfort. Slitstark och smidig. Vind- och vattentät med bra andasförmåga. Urtagbart värmefoder. Art nr 2275

398:Ingen stövel är
bättre än originalet

Storlekar
från barn
till 50/51

På
köpet!

Ullsocka
med stödzoner
(värde 149:-)

Komfort ner till –40°C

Tay Sport Artict

Art nr

Från

998:7742

598:-

Komfort ner till –40°C

HÖGSTA BETYG

398:-

Testad i ATV Terrängmagasinet
5-12 Läs mer på fritidsklader.se

P Original Värmestövel

Underställ Merinonet

Art nr

Art nr

7785/7789

TIPS! Dubba med Best Grip

Art nr

9974

5604/6703

www.fritidsklader.se
Dam- & herrstorlekar

Setpris
Jacka&
Byxa
1490:-

995:-

=200 kr rabatt

1398:-

695:-

Explorer jacket

Skoteroverall

En riktigt bra varmfodrad jacka för all slags vintersport. Vind- och
vattentät med bra andasfunktion. Art nr 1105 Herr, Art nr 1212 Dam

Gedigen, varm overall för många års bruk. Vind- och vattentät
med andasmembran. Mycket prisvärd! Art nr 4410

Explorer Pants
Lätt, varmfodrad med förstärkning över knän och bak. Bra andasfunktion. Vind- och vattentät med bra andasfunktion.
Art nr 2265 Herr, Art nr 2307 Dam

Windbreakerhuva
Tunn, behaglig huva av
stretch i överdelen.
Fleecefodrat vindtätt
andasmembran runt
nederdelen.
Art nr

6692

129:-
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Komfort ner till –40°C

Kampanjpris

1695:-

Getskinnsmössa Bisam

SORIX BUGrip 2.0

Varm mössa med yvig päls. Art nr 6656

Vinterkänga med dynamiska dubbar.

®

Art nr

7825
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Missa inte vårt specialerbjudande när du handlar över 1500:Butik/lagerförsäljning: Enbärsvägen 18, Surahammar
Kundtjänst: 0220-308 60 vardagar 8-18
Moms ingår. 30 dgr ångerrätt. Fraktkostad 39:-. Fraktfritt vid order
över 1000:-. Betalningsätt se www.idefixteko.se eller ring oss.

Airwave™ tar Oakleys glasögondesign och teknologi till nästa nivå med inbyggd display, GPS,
Bluetooth® och mycket mer. Med dessa kan man analysera sina hopp, se hastighet och höjd.
Andra otroliga funktioner är kartor, kontroll över spellistorna i Android och iPhone samt att man
kan hålla koll på vart polarna är! Priset ligger på cirka 600 dollar eller strax under 7.000 kronor.
Läs mycket mer om dessa goggles på www.oakley.com

Nu kan Duells lägga Racewerx till sin portfölj av heta varumärken. Racewerx tillverkar customtillbehör till snöskotrar för att höja utseende och funktion. Exempel
på produkter är lyftbågar, bukskydd och fotstegsgrepp tillverkade i material som
aluminium och titan. –Racewerx produkter är till för medvetna snöskoterförare som
bara nöjer sig med det bästa. De originalmonterade komponenterna kan ibland hålla dålig kvalitet men med Racewerx eftermarknadsprodukter löser man det problemet, säger Niklas Höglund, produktchef för Duells snöskotersortiment. Du hittar
dom hos din närmaste välsorterade skoterhandlare.

Lagom till jul kom KORI experience
med en ny produkt. Den sköna sportsockan SQUIRREL! Svensk design och
svensk tillverkning precis som deras
KORI-ryggskydd. KORI sockan är framtagen genom medvetna materialval och
smarta funktionsstickningar som ger
den mest optimala kombinationen av
passform, komfort och slitstyrka.Tillverkat av Tactel 32%, Polyamid 58%,
Lycra 10% och finns i 5 storlekar mellan
34/36-46/48.
Här är ett helt nytt ombyggnads-kit för FLOAT X EVOL utvecklat av Miyaki Company of Japan. Kashima Coat ska förutom en gyllene färg ge fördelar som hållbarhet, hårdhet och lägre friktion. Förarna som tävlade med Kashima Coat-behandlad
FOX-dämpare förra säsongen rapporterade bättre grepp och funktion i små gupp.
En signifikant minskning av friktion har visat sig ge förarna en påtaglig ökning
av fjädringens prestanda. I USA går uppgraderingen på 250 dollar. ”With the new
Kashima coated shocks, I get a more plush feel at the initial movement, and I have
an advantage in stability and consistent control that the competition lacks.” - Tucker Hibbert. Mer information finns på www.foxracingshox.com

Efter över ett år av tester och produktutveckling hos bland annat Skistar
i Åre och fjällräddningskåren i Jämtland presenterar O-Mek nu en helt
ny modell av deras populära Extremmodell. Kälken har både A-länkarmar
och påskjutsbroms för en säker och
bekväm transport. Läs mer om kälken
på www.o-mek.se

Liquid Image lanserar Apex HD & Apex HD+ inför vintersäsongen. Apex-serien är
ett par skidglasögon med inbygg Full-HD kamera med möjlighet att spela in video
i 720P 60FPS, 1080P 30FPS, stillbilder eller bildserier i 12MP upplösning. Kameran
är steglöst justerbar 30 grader uppåt och neråt för att först och främst passa snowboardåkare och skidåkare. Glasögonen ska även passa i crosshjälmar och därmed
fungera bra vid skoteråkning. Liquid Image Apex och Apex + finns ute i butik nu
och kostar 2.990 kronor för Apex HD och 3.990 kronor för Apex HD+.
4-12/13

Nästan 10 procent av all fisk som fiskas äts upp i Japan.

Den tredje generationen av Tucker Hibberts officiella linje är nu här. Med tillägg av 2013 års line-up finns det nu
över 20 ”Tucker” och ”68” märkesvaror att välja bland. Här finns allt från
skoterkläder, tröjor, goggles till klistermärken och andra prylar. Dom skickar
även sakerna till oss svenskar!
Du hittar dom på
tuckerstore.mybigcommerce.com

Amerikanska Polaris har nu köpt
KLIM Technical Riding Gear. Förvärvet tillför KLIM till Polaris växande
verksamhet Parts, Garments and
Accessories(PG&A). Polaris kommer
att behålla KLIM som varumärke och
namn, och samtidigt fortsätta att göra
sina befintliga Polaris-kläder. KLIM
kommer dessutom att fortsätta sin
verksamhet i fabriken som ligger i Rigby med sin nuvarande personal.
11

Trots att vi kallar dom för arbetsmaskiner är
dom riktigt mångsidiga.
Av: Stefan Sund

I

bland är det svårt att se skillnad på
en arbetsmaskin, eller utility alternativt wide track som tillverkarna även
kallar det, och en touringskoter. Det
borde egentligen vara ganska enkelt om
man drog gränsen vid bredbandare, det
vill säga alla maskiner som har minst 50
centimeter i bandbredd. Men så enkelt
ska vi inte göra det för det finns väl massor med arbete som kan utföras även
om man har smalare matta och det går
att köra touring med 50-matta också.
Då det oftast handlar om hur stor kontaktyta som ligger mot snön spelar det
heller ingen större roll om man bygger
på längden eller bredden. Men för en
optimal dragare behövs båda delarna.
Just utility betyder ju nytta eller användbarhet och det beskriver dom fordon
som presenteras här ganska bra.

Yamaha
Det finns faktiskt inte bara fyrtaktare hos
Yamaha, den maskinen jag tänker på är
12

naturligtvis Viking eller VK540 som den
också heter. Att den gamla tvåtaktande
versionen av Viking finns kvar ska vi nog
tacka ryssarna för, då dom formligen älskar denna billiga och driftsäkra snöskoter. Och tro det eller ej men till i år kommer det en ny och uppdaterad variant!

Viking IV
Denna tvåtaktare är i mångt och mycket
samma motor som satt i min första snöskoter, nämligen en SRV från -84, en
riktig sportmotor med andra ord! Den
var det på den tiden iallafall men nu är
den istället alldeles lagom kraftfull för
att utföra det arbete som står på tapeten för dagen. Vad har man då ändrat
för att skotern ska förtjäna namnet
VK540 IV, eller som vi säger med fonetisk skrift Viking Fyra.
Vad sägs om en ProActive-boggi
speciellt konstruerad för Viking med
flip-up funktion, nya fjädrar och dämpare. Detta ska ge en betydligt bättre

boggi för lössnön, helst med tanke
på den nya mattan. Här har man gått
från 25 millimeter höga kammar till 35
millimeter. Trots att den är marginellt
kortare ger den betydligt bättre fäste
och framkomlighet. Med nya no-slip
drivhjul ser man även till att det inte ska
kugga över när man drar tungt eller kör
i djupsnön.
Maskinen har alltid glidit bra med sin
platta buk och en teleskopfjädring som
endast bromsar framfarten minimalt.
Nu har man kompletterat detta med
nya skidor som är 228 millimeter breda
och konstruerade likt dom blow molded
mountainskidorna som kom förra året.
För att allt ska lira har man även ny utväxling och set-up i variatorerna.
Man har nu även tagit bort passagerarfotstödet för att de inte ska vara i
vägen och istället ersatt det med taggar
på kanten av fotbrädan. Som passagerare har man fått nya handtag att hålla
fast sig i. Den nya Viking IV tar trots sitt

Bokstäverna V, Å, Ä och Ö används inte på registreringsskyltar för att dom kan förväxlas med U, A, Å, Ä och O.

bekanta yttre ett stort steg framåt i sin
utveckling.

RS Viking Pro
Den maskinen som en gång i tiden säkert var tänkt att ersätta originalvikingen
var RS Viking Professional, istället blev
den ett lyxigare fyrtakts komplement. En
fyrtaktare passar med sin styrka utmärkt
när det kommer till arbete och touring.
Grunden är samma som tidigare med
en 973 kubik stor trecylindrig förgasarmotor på cirka 120 hästar, bekväm dyna
med förvaring och plats för en passagerare.
Lite förbättringar hittar man i den
3-växlade växellådan med ett nytt drev
till backväxeln med ny slipning av tänderna, detta tillsammans med ytterligare
förändringar ger en bättre funktion. Likt
Viking IV sitter även här dom ihåliga och
228 millimeter breda skidorna, här fästa
vid uppvinklade A-armar och inte termosar. Även här byter man boggi, från Pro
4-12/13

Action Plus till ProActive som på Viking
IV. Detta ger fördelar som att vara lättare
samt enklare att justera. Den nya boggin har även nytt och mer hållbart material på slidsen för att klara ett tuffare liv.
Naturligtvis hänger Ripsaw Full-mattan
med 35-millimeters kammar med boggin, vilket betyder en ökning på 3 millimeter mot tidigare.
Utseendemässigt ser man en förändring av pakethållaren med en mer
arbetsinriktad och rejälare konstruktion
med mindre plast. Även hos Viking Pro
har man lagt passagerarens fotstöd på
hyllan och ersatt dom med piggar. Detta
gör att dom snarare är positiva för föraren då dom inte är i vägen utan bara
ökar greppet för fötterna. Med hög och
bekväm dyna och följsam fjädring är RS
Viking Pro betydligt mer touring än Viking IV, vilket ökar användningsområdet
markant.

Han är stor och osmidig, men på RS Viking
Pro tar Björn sig ändå genom snårskogen.

Venture Multi Purpose
Som namnet antyder är det mångfaldig
funktion som ligger i fokus med denna
skoter. I Yamahas egna segment ligger
den i något man kallar Light Utility vilket
passar utmärkt med tanke på bandbredden som är 40,6 centimeter. Med sin rejäla frontbåge med tillhörande bukskydd
och ett rejält förvaringsutrymme bakom
dynan ska den dock inte förringas som
arbetsredskap. Nästan enda skillnaden
mot en Venture Lite är den lite bredare
mattan och just stötfångaren fram. Väljer
man Multi Purpose av dessa två har man
inte gjort bort sig även om man ska åka
touring.
Vi har alltid hyllat ergonomin hos Phazer och dessa Venture-modeller och intrycken består. Trots att dynan är betydligt bredare jämfört med den hos Phazer
så hamnar benen i en väldigt behaglig
vinkel och styret är i precis rätt höjd.
Den lilla femhundran passar som handen i handsken när det gäller dessa maskiner och dess 80 hästar som levereras vid 11300 varv räcker här långt. Den
höga rutan kanske ser lite väl stor ut vid
en första anblick men jäklar va bra den
gör sitt jobb med att ta bort fartvinden.
Om man väljer att avlägsna passagerardynan täcker pakethållaren ända fram
till förarplatsen och man kan utnyttja hela
utrymmet. Det här är en mångsidig maskin med god kvalité till ett bra pris.
Yamaha har tre väldigt olika arbetare i
sitt sortiment och att välja den som passar borde just därför vara enkelt.

ProActive-boggin är speciellt konstruerad för Viking och sitter både på IV
och Pro.

Man har gjort ett antal förändringar i
växellådan på RS Viking Pro, vilket ska
ge en hållbar och smidig backväxel.

Man har skalat bort lite av plasten på
pakethållaren hos RS Viking Professional vilket gör den mer robust.

Termosar eller teleskopfjädring är inte
det bästa på leden men kanske i lössnön! Notera även dom nya Blow Molded-skidorna.

Arctic Cat
Bland arbetsmaskinerna lever i allra
högsta grad det beprövade Twin Spar4-12/13

Det finns 150.000 hotellrum i Las Vegas.
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chassit vidare och det med all rätt. Till
i år har alla dessutom fått den trubbiga
nosen med rejäl stötfångare. En till gemensam nämnare för dom fyra skotrarna
i detta segment är att dom alla heter
Bearcat. Att alla dessa är stabila pjäser
har nog inte undgått någon och spårvidden tillhör den bredaste i segmentet.
Kanske just därför har Arctic Cat valt att
döpa sitt segment till Sport Utility.

Bearcat 570 XT
I staterna finns det en enklare modell
av Bearcat som inte har tillägget XT. Att
man tar in just XT modellen till oss har
många fördelar. Den fläktkylda motorn

får här tillgång till hela 66 liter bensin,
vilket är över 20 liter mer än i grundmodellen. Dessutom får man även ett
förvaringsutrymme under dynan. Andra
skillnader hittar man i boggin som är den
arbetsinriktade och längre Articulatingboggin på 154 tum, en ledad variant av
FasTrack. Articulating innebär alltså att
den har en ledad bakre del som man kan
låsa när det är dags att dra tungt.
Den enklaste modellen av Bearcat
med sin 50 millimeter breda matta är alltså precis lika mycket arbetare som dom
dyrare modellerna, fast med en enklare
och billigare motor helt enkelt. Då denna
motor har några kubik mer än konkur-

renterna har den också någon häst mer
till sitt förfogande. Om det är så att detta
blir det sista året med dom fläktkylda förgasarmotorerna ska det bli spännande
att se vad Arctic ersätter 570:n med.
Om ryktet angående samarbetet med
Yamaha är sant skulle deras 500-kubiks
fyrtaktare sitta fint även här.

Bearcat Z1 XT & GS
När det gäller stora fyrtaktare har man
iallafall i år en utmärkt motor från Suzuki. I Z1-modellerna sitter den 1056
kubik stora twinnen, här utan hjälp av
en turbo. Detta ger runt 120 hästkrafter
att arbeta med, vilket är mer än tillräck-

ligt. Ser man lite på fjädringen har dom
större skotrarna ungefär samma set-up
som 570:n fast med lite grövre dämpare
bak i boggin.
Även med den löstagbara passagerardynan på plats finns det gott om utrymme för last på tunneln. Ska man göra det
kan det dock vara på sin plats med ett
lastrack som tyvärr inte sitter standard.
Till i år har man förbättrat växlingsarmen
på Bearcat genom att göra rundade
splines, vilket tar upp kraften bättre och
ökar hållbarheten.
Av Z1 XT finns det även en specialmodell som heter GS vilket står för
Groomer Special. Den finns i två varianter, antingen för skoterleden eller för
skidspåret, själva skotern är däremot
likadan. Detta är ett komplett paket utvecklat och testat i Sverige och det är
endast lyx som värme i dynan och packväskor som inte är ikryssat på tillbehörslistan. Förutom det får man saker som
inte finns i tillbehörslistan, som arbetsstrålkastare, varningsfyr på båge och en
orange färg på hela maskinen vilket gör
att man alltid syns bra.
Det här är skotern för dig som vill ha
ett komplett och färdigt koncept som det
bara är att ge sig ut och arbeta med.

Bearcat Z1 XT Ltd
Det är med viss respekt man gör en lössnösväng med en 333+ kilos Bearcat Z1 XT Ltd.
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På 1600-talet hette New York istället New Amsterdam.

Som vanligt betyder tillägget Limited att
man får en himla massa utrustning. Men
till skillnad från GS är dom inte riktade
4-12/13

Skulle man sätta sig med Groomer
Special kan man dra sig loss. Nytt för
2013 är att Bearcat har en 12% lägre
lågväxel.

På GS styr man nästan allt elektriskt.

mot arbete utan istället lyx och touring.
På ytan känner man direkt igen maskinen på dess svarta metallic-färg och den
extra höga rutan. Att tanken är att man
ska ha med sig passagerare och köra
lite touring med Limited märks om inte
annat på den tredje passagerardynan.
Tittar man lite närmare hittar man ännu
mera utrustning i form av deluxe-instrumentet, motorvärmare, värme i förardynan och en väska på tunneln. Skulle man
vilja arbeta med sin Limited är det bara
att klicka av väskor och dynor, sedan har
man en lika kompetent arbetare som i
Z1 XT. Det enda som bromsar skulle väl
vara den fina lacken.

På Limited får man även en väldigt hög
ruta, deluxe-instrument och mycket
mer.

Man sitter väldigt högt på Bearcat, vilket bara är skönt för benen.
Det är klart alla ska åka med, tacka den
tredje lilla dynan på Limited för det.

Arctic Cat Bearcat Z1 XT

Arctic Cat Bearcat 570 XT

Lynx
Finnarnas paradgren är sedan urminnes
tider just arbetsskotrar, även om man
numer även behärskar alla områden
när det gäller det här med skotrar. En
lång tradition har lett fram till en uppsjö
av modeller med olika motorer och användningsområden. Om man bara har
modellnamnet kan man dessutom lista
ut precis hur skotern ifråga är konfigurerad. En Ranger har alltid Aarmar, A-LFS i framvagnen,
medan Yeti alltid har teleskop,
LTS. Den första siffran i 49, 59 eller 69
talar om hur bred mattan är och motorbeteckningen står ju i klartext. Det enda
man inte vet säkert är vilket chassi den
bygger på, om man nu inte antar att alla
4-12/13

Skulle det inte räcka med den orangea
signalfärgen för att synas har man även
dessa lampor.
Ungefär 80 procent av alla böcker som ges ut är förlustprojekt.
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bredbandare har LXU-chassit förstås.
En arbetsskoter från Lynx med Rotax
1200-motor, A-armar och 60 centimeter
bred matta skulle alltså heta 69 Ranger
4-TEC 1200 om den fanns. Och det gör
den!

69 Ranger Alpine 4-TEC
1200
Vi tar väl helt enkelt och börjar med
största nyheten, bokstavligen. Den är
lång, bred, hög och byggd för ett liv i
branta skidpister. Grunden är en Lynx
Adventure GT med 1200-motorn, alltså
ett LXU-chassi anpassat för en 60 centimeter bred matta och med A-armar.
Så långt är det inga konstigheter mer
än att mattan lämnar ett enormt avtryck
efter sig. För att göra sig speciellt lämpat i skidanläggningar har man dubbat
mattan med Ice Ripper kamdubb. Den
redan breda och sänkta framvagnen kan
dessutom breddas ytterligare 92 millimeter med ett tillbehörskit, vilket gör
den väldigt stabil vid skråkörning. Här
hittar man även dom nya och utmärkta
Blade-skidorna.
Skotern är även förstärkt i boggin som
heter PPS-6900-F, här sitter det dubbla
bakre dämpare för ökad lastkapacitet.
Då det allt som oftast går sakta i backarna har 1200:n hjälp av en extra kylare
med fläkt och fler ventilationsgaller i huven för att hålla nere temperaturen. Även
chassit är förstärkt och det sitter snyggt
orangea och kraftiga lyftbågar både
fram och bak. Skotern är dessutom förberedd för mycket mer utrustning, både
mekanisk och elektrisk sådan, som bara
är att plugga dit och använda. Ett sådant
tillbehör är den hydrauliska alpinbromsen som verkligen ser till att skotern står
kvar där man ställt den.
Det här är den mest specialiserade
skotern för skidanläggningarna någonsin och den kommer absolut hitta sina
köpare trots sitt höga pris.
Vill man ha en mer allround arbetsskoter fast med samma enorma bandbredd
så finns fortfarande förra årets bjässe
kvar, 69 Yeti 600 ACE. Samma chassi
fast med LTS-framvagn och den lilla
snåla fyrtaktaren med två cylindrar.

59 Yeti 600 ACE & 550
Det kanske var att ta i när vi nyss kallade
69 Yeti för allround, för det finns två till
Yeti-modeller som är ytterligare lite mer
allround när det gäller att arbeta. Som
vi lärt oss står 59 för att mattbredden är
50 centimeter, vilket faktiskt gör dessa
skotrar smidigare än man tror. Mycket av
detta beror förstås på den smala LTSframvagnen och den platta buken som
16

Lynx 59 som finns med både
600 ACE och 550-motor är betydligt smidigare än den kanske ser ut att vara.
Alla Lynx arbetsmaskiner har en ordentlig
styrhöjare, här
på 59 Yeti.

Även 59 Yeti har en körställning som lockar till stående körning.

Det finns många tillbehör till Ranger
Alpine.

Det gäller att passa fötterna när man
fäller ner bromsen!

Fram på 49 Ranger med 600 E-tec motor sitter dom nya Blade-skidorna, här
får man även 51 millimeter höga kammar.
De flesta äldre människorna avlider tidigt på morgonen.

4-12/13

fungerar riktigt bra i lössnön. På leden
gäller det att ta det lite lugnare då just
LTS-fjädringen inte har så lång fjädringsväg. Vilken av dessa två motorer man
väljer hänger inte på effekten utan på priset kontra teknik. Den av dessa två som
passar bäst i en arbetsskoter är helt klart
fyrtaktaren om vi får välja.
Till skillnad från 69:an behöver man
inte heller vara elitgymnast för att sitta
på en 59:a och det höga styret med burkrem ger föraren bra kontroll på skotern.

49 Ranger 600 ACE & 600
E-TEC
Den roligaste arbetsmaskinen tillsammans med Ski-Doo:s Tundra Xtreme är
helt klart 49 Ranger, då med 600 E-tec
under huven. Även med 600 ACE är den
riktigt underhållande och väldigt smidig
i alla lägen. Dom uppböjda nedre A-armarna på Boondocker 600 kommer från
denna maskin och ger lite extra markfrigång. Dom nya Blade-skidorna passar

perfekt till 49:an och ger den flytkraften
som behövs i djupsnö.
Väljer man 600 E-tec får man en nästan fyra meter lång matta skodd med 51
millimeters kammar, medan ACE-modellen får nöja sig med 39 millimeters kammar. Trots att den är väldigt smal mellan
skidorna tar den kurvorna på ett någorlunda bra sätt tack vare krängningshämmaren. Trots att dynan är gjord för två är
den ganska sportig med hårdare stoppning och inget ryggstöd. Dessutom blir
det en bit tunnel kvar att ha grejor på.
En tydlig skillnad mellan modellerna rent
utseendemässigt är att 600 E-tec har
ett stort luftintag mitt på huven. Annars
märks det tydligast när
man
kör, för då är det 600 Etec som går på rullen.

Polaris
Just denna kategori snöskotrar är ganska okänslig och motståndskraftig mot
både dom senaste flugorna och stora

49 Ranger har en mycket bekväm fast enkel dyna gjord för två.

steg i utvecklingen. Polaris har precis
som Yamaha hållit liv i en gammal trotjänare längre än man trodde var möjligt.
Men det är väl det som är meningen,
man ska känna igen sig och helst köpa
precis samma skoter som man gjorde
10 år tidigare, med endast små förbättringar. Vi som gillar tekniska framsteg
kan tycka att detta är lite tråkigt, men
tydligen gör inte kunderna det. Nu är det
antagligen Ryssarna som håller liv i dom
äldsta modellerna även hos Polaris.

500 Widetrak LX
Vi tar väl och börjar med denna trotjänare till arbetsskoter. Vänder jag mig om
och tittar ut på gården står det faktiskt
just en Widetrak där. Som trogen redaktionsskoter har den tjänat oss så fort vi
behövt dra en släde med utrustning och
förnödenheter. Nu är jag inte säker på
årsmodell då den lika gärna kan vara en
-99:a som av förra årets modell.
Det nog just det här med trogen som
tilltalar så många, för vem vill inte ha något som är troget, tryggt och tillförlitligt?
Den kräver inte heller särskilt mycket
tillbaka, lite bensin och olja brukar räcka
för att den ska hoppa igång år efter år.
Trots att det nästan inte syns har man
ändrat vissa saker genom åren, förutom
ny färg och dekaler handlar det oftast
om funktion. Numer sitter det till exempel plastskidor fram i form av Gripper.
4-12/13

I Tysklande heter Emil i Lönneberga istället Michel aus Lönnerberga.

Jämför man Widetrak med Viking ser
man den största skillnaden på motorvalet, där båda visserligen är till åren
komna, men Polaris kör med en 488
kubik stor vätskekyld rova att jämföra
med Yamahas fläktkylda motor. Polarisen ger bättre prestanda och känns lite
modernare, men fläktkylningen har sina
fördelar när det kommer till låga farter då
den inte kräver snö för att kyla. Nu har
inte vi haft något problem med kylningen
på våran Widetrak men så har vi varken
kört på ren is en längre tid eller stått på
tomgång extremt länge heller.
Med samma pris som en uppdaterad
Viking IV är valet mellan dessa två svårare än någonsin tidigare.

IQ Widetrak
Med IQ hoppar vi fram ett antal år i utvecklingen och precis som hos de flesta
andra märken behåller man en generation äldre chassi på arbetsmaskinerna. I
det skedet av utvecklingen var skotrarna
lite mitt emellan ”stå upp” och ”sitt ner”
, vilket passar bra till just arbete och
touring.
Denna för året blåa skapelse paddlar
sig fram med hjälp av en 156 tum eller
nästan fyra meter lång 50-matta med
32 millimeters kammar. Denna är sedan
monterad runt en utility-boggi med uppvinklade skenor. Just att den är uppvinklad gör att inte så mycket matta ligger i
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Även som förare kan man få stöd av ryggstödet, som även enkelt går att ta bort
tack vare Lock & Ride.

backen när det är packat och således blir
den lite smidigare. Det underlättar även
vid backning om än inte lika mycket som
en ledad boggiskena gör.
Förutom färgen har man även ändrat
passagerarens ryggstöd, som nu är av
Lock & Ride-typ vilket betyder att man
enkelt kan ta bort det utan verktyg. Man
kan också vinkla fram det så att man som
förare får lite stöd.
Hos IQ Widetrak finns det två väldigt
olika motorer att välja på, antingen en
stark fyrtaktare eller en ettrig tvåtaktare.
Då det skiljer runt 40 hästar och 27 kilo
till 600:ans fördel mellan dessa, är dom
väldigt olika att köra. Som ren arbetare
tar fyrtaktaren ändå hem priset, men kör
man övervägande touring kanske Cleanfire 600:an passar bättre.
18

Båda modellerna har den utrustning
man behöver i form av el-start, 12V-uttag,
backspeglar, förvaringsutrymme under
dynan, handskfack, lastrack och växellåda med hög, låg, neutral och back.
Växelväljaren sitter här placerad högt och
lättåtkomligt, vilket inte alltid är fallet när
det gäller snöskotrar.
Om denna IQ Widetrak blir lika långlivad som 500 LX återstår att se om och
när det nu kommer en Pro-Ride Widetrak.

Ski-Doo
Kanadensarnas båda arbetsmaskiner
skiljer sig ganska så mycket åt, och här
kan man verkligen snacka om Sport Utility när det gäller en av skotrarna. Även
här hittar vi väl beprövade och inarbe-

tade namn som Tundra och Skandic.
Alla dessa har också Lynx teleskopiska
fjädring i framvagnen, detta i kombination med antingen långa eller även breda
mattor ger en mycket bra framkomlighet
bredvid leden.

Skandic WT ACE 600
Är man färdig så är man, och då behöver
man inte ens byta färg eller dekaler resonerar Ski-Doo. Jämför man med Lynx
Yeti som också baseras på XU-chassit
ser man att Skandic även anpassats för
att kunna agera touringskoter. Här finns
saker som en löstagbar passagerardyna
samt backspeglar, vilket gör den lite mer
mångsidig. En annan skillnad är den högre kamhöjden man får på Ski-Doo:n.
Även här hittar vi en ledad boggi vilket

Håret växer inte snabbare efter att du rakat det.

har sina fördelar på dessa stora maskiner. För just stor är det första som slår
en när man kör Skandic, vilket efter en
stund lite överraskande förbyts till smidig.
Med ett smalt mått mellan DS-skidorna,
som för övrigt passar riktigt bra här, snirklar man sig runt träd lättare än man först
trodde. Andra saker som hjälper till är det
höga styret med tillhörande burkrem.
Trots en lite mindre bränsletank än
vad många av konkurrenterna har tar
man igen det tack vare den snåla ACEmotorn, som enligt Ski-Doo endast ska
dra 0,8 liter milen.
Som brukligt på BRP:s mer renodlade
arbetsskotrar hittar man även här en synkroväxellåda med lägena hög, låg, neutral
och back.
Med samma set-up som tidigare be4-12/13

På Skandic går det utmärkta att sitta två personer, dessutom sitter man väl skyddad bakom den höga rutan.

tingar den också samma pris som i fjol,
som på grund av utrustningen och mattan
ligger lite över Lynx Yeti.

Tundra LT 600 ACE
Om WT står för WideTrack borde LT stå
för LongTrack. Även här ser det på ytan
ut som man inte ändrat något, och det
stämmer.
Men under skalet har man gett sig
på drivlinan, närmare bestämt primärvariatorn. Istället för den extremt lättkontrollerade och mjuka eDrive sitter här en
uppdaterad modell kallad eDrive 2. När
man konstruerade den hade man på SkiDoo satt upp några mål. Nummer ett var
att den ska klara 1800 mil innan service,
som nummer två kom att man endast
skulle behöva göra rent den var 600:e
4-12/13

Skandic har ett bra recept på framkomlighet och det lyder, platt buk, teleskopfjädring, bred och lång matta.

Tundra har en kort och ganska mjuk dyna för två som man sitter bra på, iallafall där
fram.

Det finns gott om plats till förvaring bakom den korta dubbeldynan på Tundra.

körmässigt känns den dock precis som
vanliga eDrive, alltså perfekt avstämd
för arbete och touring. Även, eller trots
att detta nog är marknadens smidigaste
skoter med endast 81 centimeter mellan
skidorna krävs det en hel del tillvänjning
innan man behärskar allt skotern klarar
av. Tundran är någonstans beviset på att
man kan ha roligt utan massor av effekt.

sitter nu redan som standard och ger i
slutändan en mycket piggare maskin, och
tro mig, fort på leden vill man ändå inte
köra med Tundra Xtreme. Xtreme är en
blandning av en Tundra och en Summit,
där saker som 57-kammars matta, ruta,
dyna och styre kommer från bergsklättraren. Här passar verkligen uttrycket Sport
Utility bättre än någon annan stans. Någon riktig arbetsskoter är inte detta och
den marknadsförs inte heller som en sådan. Den tar dig dit du inte tidigare tagit
dig och ett visst mått av arbete kan den
ändå utföra. Men då bör man ha dom
höga kammarna och motorns temperatur i åtanke. Nu har vi gått igenom alla
arbetsmaskiner som finns där ute hos
handlarna, och som ni märkt är det en
stor bredd även inom detta segment.

mil! Helt omöjliga mål kan tyckas, men
faktum är att man kom en bra bit på väg
med eDrive 2.
Jämfört med en TRA IV är det ganska stor skillnad i vikt, då eDrive 2 är
658 gram lättare. Trots en lägre vikt har
eDrive 2 nästan dubbelt upp av alla delar,
vilket har den fördelen att krafterna sprids
över en större yta. Jämför vi istället med
vanliga eDrive hittar vi förändringar som
nya större skivor och att den är förstärkt
på flertalet ställen. Allt detta låter som förändringar för att eDrive även ska fungera
med 1200-motorn, men hur var det då
med målen man satte upp? Jo tack, man
har även minskat spelet både här och
där vilket tillsammans med förstärkningarna innebär att variatorn inte ska behöva
någon service förän efter 1000 mil! Rent

Tundra Xtreme 600 E-TEC
Tror man inte på det tidigare påståendet ska man köpa Xtreme-versionen av
Tundra. Här får man i runda slänga dubbelt så många hästar att leka med. Förra
säsongen körde chefredaktör Björn
denna maskin som långtestare och en av
modifieringarna som då gjordes var en
neddrevning från 21 till 19 kuggar. Detta

Nödsignalen SOS är ingen förkortning utan bokstäverna för nödsignalen i morsekod.
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När ett visst märke inte existerar längre finns det inte så mycket mer att välja på än att helt enkelt
bygga en själv.
Text&Bild Björne F

O

ckelbos storhetstid försvann i
samma stund som snöskotertillverkningen las ner. Vissa påstår att Ockelbo numera också har Prins
Daniel som sätter dom på kartan, vilket
är rent skitsnack. Jag kan däremot hålla
med om att Gummi-Erik gjort en del för
byn i och med blotta tanken på att han
faktiskt existerar då hans väsen minst
sagt är unikt och verkligen gör det värt att
besöka denna by. För er som inte vet vem
denna Gummi-Erik är så lider vi med er.

Mannen med en idé
Det finns såna som gör saker och det
finns såna som snackar. Den 48 årige
glasmästaren Ulf Alexson från Edsbyn är
helt klart en görare då han utan tvekan
är en av de påhittigare snöskoteråkare
vi träffat. Då han ville ha en maskin som
inte fanns, satte han sig inte ner och väntade på att någon skulle bygga honom en
maskin. Han byggde den själv. Det hela
började egentligen när han fick hem sin
2011 Lynx Boondocker och han insåg att
den inte alls var som just han ville ha den.
Sagt och gjort så plockades den ganska
omgående ner i minsta beståndsdel och
20

chassit pulverlackades svart. I samma
veva måttades en kraftig aluminiumplåt
in under buken för att förstärka upp hela
frampartiet då en Warn 15 RT vinsch
monterades längst fram i nosen.
–Helt perfekt att ha en vinsch för att få
loss sig själv eller någon kompis som
kört fast. Har monterat manöverknapparna på styret vilket gör den användarvänlig, säger Ulf.
När Ulf ändå var på G så kändes det
lägligt att byta ut alla boggihjulen mot Billet X-hjul överallt inklusive 9 tums vändhjul. Samtidigt lackades boggiskenorna
svarta och det hela kläddes med en
Camoplast Peak-matta som är begåvad
med hela 64-millimeterskammar vilket
verkligen gjorde en rejäl skillnad då det
gäller drivet i snön.

Utbytesgrejer
Stötdämperiet ligger alltid de flesta varmt
om hjärtat och har man möjlighet att få
det bästa så ska man ju naturligtvis dra
på en omgång Öhlins TTX-dämpare.
–Först hade jag ett par 46:or på men
när jag fick möjlighet bytte jag dom mot
de nya TTX-dämparna vilket kändes

riktigt bra, skrattar Ulf. När maskinen
plockades ihop bytte Ulf ut pyramidkonstruktionen mot en RS variant vilket gör
att maskinen numera har en framflyttad
körposition.
–Det känns verkligen skillnad och passar
mig bättre än originalpositionen, avslöjar
Ulf. De svarta originalkåporna lämnades
orörda men dekalades om i egendesignade orangea dekaler. Dynöverdraget
kommer också det från en RS, men har
sytts om för att bättre färgmatcha den
övriga färgsättningen. Kedjehuset fick sig
också det en översyn då det numera sitter ett Syncro Drive C3 monterad vilket
i sin tur betyder att kedjan är ett minne
blott då den är ersatt av en tandrem. –Jag
köpte den från Powersports och den är
till en Ski-Doo MXZ men passar ju därför
också på en Lynx eftersom de båda är
BRP-produkter.
–Det har fungerat fint även om jag inte
har märkt någon direkt skillnad, skrattar
Ulf.

motorn stoppades ihop igen med en SPIpipa och en Dyno Port burk.
–Nu låter den extremt tyst faktiskt och
knappt något mer än original. Vi har också programmerat om boxen. Tillsammans
med QRS variatorkittet så går maskinen
märkbart hårdare och är riktigt pigg,
skrattar en glad Ulf.
Idag, efter drygt 300 mil i skiftande terräng så vet inte riktigt glasmästaren från
Edsbyn hur han ska gå vidare med sitt
projekt. –Antingen säljer jag maskinen
och börjar med en ny eller så tror jag att
jag monterar ett Aerocharger turbosystem på den. Oavsett vilket så är vi helt
säkra på att den skoteråkande glasmästaren från Edsbyn inte kommer att nöja
sig med det mediokra och vardagliga. Du
kan vara helt säker på att glasmästar-Uffe
kommer att åka ståndsmässigt och allt
annat än original.

Motorn
Såklart passade Ulf också på att plocka
av cylindrarna och porta dessa innan

För att få i sig lika mycket fett som i en gurka behöver man bara äta en jordnöt.

4-12/13

Den uppmärksamme ser att
manöverknappen till vinschen sitter
på styret och att det numera finns en
goldfinger vänstergas monterad.

Såklart ska man ha en vinsch fram på en äventyrsmaskin. Ulf har räddat sig själv
och andra åtskilliga gånger med detta fantastiska extratillbehör. En ordentlig aluminiumplåt sitter under buken för att förstärka hela framändan.

Fram sitter det numera ett par färgmatchade CA-pro MTX-skidor.
Billet X har levererat en rejäl sats med
aluminiumhjul.
Det är detaljerna som gör det. Ett Syncro Drive C3 rem-kit sitter numera där
den gamla kedjan satt förut.

Man kan aldrig få för mycket lyse på en
skoter. Några trevliga ledlampor från Vision X drar inte bara extremt lite ström
utan lyser också väldigt bra.

Ett par fläskiga TTX-dämpare sitter
där fram.

Ulf har försett originalkåporna med lite
nya dekaler vilket alltid livar upp stämningen.

Så här ser han ut, Ulf Alexon,
mannen bakom Ockelbo Edition
800 Krafser.

En SPI-pipa och en Dynoport burk ser
till att det morrar lite extra av denna
snöskoter.

4-12/13

På Irland heter det Whisky och i USA heter det Whiskey.
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Är gräset grönare på andra sidan?
Av: Ted Lindborg

M

ånga av oss skoterförare
drömmer om att få köra skotercross i USA. Vi kör runt på
svenska tävlingar på all ledig tid och lägger våra surt förvärvade slantar på nya
kläder, diesel, hotellnätter och reservdelar. Träningen består för de allra flesta
av mörka kvällar på egna banor eller 4
timmars resa på helgen för att träna med
andra.

Bakgrund
Vi har de senaste åren haft flera svenskar som blivit proffs i USA, men många
av oss når aldrig så långt men drömmer
ändå om att få tävla. Emil Öhman från
Älvsbyn var den förste svensk att bli heltidsproffs i USA, för Team Warnert, efter
honom har flera andra vågat och lyckats. Där ibland Christian Salemark följt
av Johan Lidman från Piteå som kör för
22

Carlson Motorsports. Till årets säsong
har amerikanarna även värvat Adam
Renheim från Lima och Petter Nårsa
från Moskosel.

USA vs Sverige
Skotercrosscirkusen är absolut störst i
USA även om vi i lilla Sverige har några
av de bästa förarna. Det finns många
likheter men också många olikheter.
Som att depån liknar ett mindre radhusområde med sina stora semitrailers där
de anställda mekanikerna står i t-shirt
och mekar medan vi här i Sverige åker
Mercedes Sprinter och skruvar utomhus
under ett tält i bästa fall.
Säkerheten på banorna är något vi
ska vara väldigt stolta över i Sverige,
vilket fantastiskt arbete alla föreningar
gör på våra svenska tävlingar. Vi behöver aldrig oroa oss för startlistor, resultat

eller annan tävlingsinformation, allt bara
flyter på istället för som i USA där det
går snabbare att Rickard Stenberg smsar resultaten från livesändningen till oss
som är på plats i USA. I USA är det samma arrangör till alla tävlingar vilket skiljer
mot Sverige där vi har en ny förening på
varje tävling, fördelen med detta är att
det är enkelt för oss förare då allt fungerar lika på varje tävling.

Skotercrosserien
I USA tävlar man i en skotercrosserie
som heter ISOC (The International Series of Champions) och som i år består
av 16 deltävlingar och körs på 8 olika
banor och avslutas med en final i Lake
Geneva. Det är precis som i Sverige
uppdelat i klasser: Pro Open och Pro
Lite (Pro Stock) är precis som vanligt
men det finns även en klass som heter
Pro AM 30 + för oss som är lite äldre
och visare. Det finns även damklass,
sportklass och ungdomsklasser. Tuf-

Det var Neil Armstrongs vänstra fot som nuddade månens yta först.

fast av alla klasser är 120cc klassen där
knattarna åker fulltrimmade 120 maskiner med foxdämpare, C&A skidor, digatron och fullt dekaltrimmade.
Tävlingarna körs över hela USA och
teamen får resa väldigt långt, där en restid på 20-30 timmar inte är helt ovanlig.
Första tävlingen som går i Duluth är en
av de största och går av stapeln i slutet
av november varje år. Den ligger även
perfekt i tid för våra svenska tävlingar
då man kommer igång med säsongen
tidigt, det enda negativa är att man inte
hinner träna så mycket innan. I slutet av
säsongen koras en vinnare i respektive
klass, förra året vann Tim Tremblay Pro
Open och Kody Kamm Pro Lites, kan vi
hoppas på en svensk medalj 2013?

Hur gör du?
Första frågan du ska ställa dig innan du
börjar planera för en USA resa är varför
du vill åka över? Är det för att få köra
en tävling och uppleva något annat inom
4-12/13

I år är det många svenskar som kör
i den värsta klassen, Pro Open.

En äkta amerikansk frukost med våfflor
innan racet kan inte vara fel.

Här försöker jag sätta mig in i hur det
är att vara Tucker Hibbert för en stund.
En av dom första heltidsproffsen
från Sverige var Emil Öhman.

Marica Renheim överraskade nog många med sin framfart, kanske särskilt dom senaste årens dominant Jennifer Pare.
Depåområdet liknar en mindre stad!
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Nummer 4 är ett otursnummer i Japan för att det låter som ordet för död.
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För John Stenberg går det riktigt bra i
Pro Lite.

Så här ser en Mercedes Sprinter ut i
USA!

skotercrossen eller är det för att visa
upp dig för de amerikanska teamen inför framtiden. För många av oss skotercrossåkare är det en upplevelse utöver
det vanliga bara att få stå på startlinjen.
Väljer man att köra några av de första
tävlingarna är det också en bra försäsongsträning då de kör 4 tävlingar innan
jul. För dig som drömmer om en proffskarriär är det en möjlighet att visa upp
sig och träffa de olika teamen.
För att få köra en tävling i USA krävs
det lite pengar, kontakter men framförallt
engagemang. En bra idé är att kontakta
någon av de svenska förare som har varit där, de kan troligen ge en del tips på
vägen. För att få tävla i USA krävs en
licens precis som i Sverige, den köper
du av ISOC innan du åker.
Viktigt att tänka på är att allting är väldigt seriöst och uppstyrt, i de stora teamen får du knappt röra din maskin själv,
sånt finns det mekaniker till. Din uppgift

24

Marcus Evensson var en
annan veteran i Duluth,
och han slutade trea i
Pro AM Plus 30.

är att leverera resultat till teamet och
marknadsföra teamet och deras sponsorer. Reglerna är ganska lika men det
finns några skillnader som att hjälmen
måste ha en viss mängd orange, man får
använda dubb i mattan och det är tillåtet med racebränsle. Banorna är för det
mesta bara uppbyggda i snö och är ofta
kortare än hemma i Sverige, det är lampstart och heaten är oftast kortare vilket
gör att det blir aggressivare åkning.

Checklista
- Fixa skoter
- Giltligt pass
- ESTA www.nationalvisas.com
- Licens & Försäkring www.isocracing.
com
- Boka resa

Isbjörnar
Vissa team hyr ut skoter mot en självkostnad, då ingår oftast även mekaniker,

tillgång till träningsbana några dagar
innan och att du är med teamet under
tävlingshelgen. Det finns flera olika alternativ för detta, bästa tipset är att du är
tydlig med dina frågor och vad du vill få
ut av resan.
Ställ dig även frågan vad du har att
erbjuda dem gällande maskin om de
vill köra en tävling i Sverige, till exempel
Clash of Nations. I år var det 11 svenskar som tävlade i Duluth, varav 4 blir kvar
hela säsongen. Det är ett tecken på hur
duktiga åkare vi har men också vilka
fantastiska kontakter som finns över
gränserna. Många jänkare har redan
varit i Sverige på tävling och är väldigt
imponerade över våra banor och arrangemang. Dock lever myten kvar om att vi
har isbjörnar i Sverige.
Sist men inte minst det kanske viktigaste tipset. Om du tar med dig din
pappa på resan se då till att han; Nr 1.
Inte har hagelpatroner i handbagaget,

Lukten av läder som vi alla känner igen är egentligen lukten av ett material som används i blekningsprocessen.

nr. 2. När ni står i tullen och ska förklara
er, visa dom inte tomhylsorna han har i
jackfickan, alternativt gå på pappans idé
– svälj dom!
Sammanfattningsvis är det en del att
fixa innan en resa men som vi brukar
säga, har man en hobby får det gärna
kosta lite...
/Ted Lindborg #199
Ps. Vem pappan var? Det får ni själva
lista ut i landets alla depåer under vintern. Rätt gissat vinner en Snowriderbandana!

Se när remmen går av för
Ross Martin på
AMSOIL Duluth National.
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TECHNICAL REALITY
True comfort and security come from products
developed specifically for you and how you
ride. That’s exactly how KLIM developed their
revolutionary F4 Helmet. KLIM took the issues that
stopped us riding comfortably and built a helmet to
solve them.
Overheating is history. Field of vision is maximized.
Complete all-weather functionality is integrated.
Safety is prioritized. No other helmet gives you
KLIM quality, value and total riding comfort.

// Intelligent ventilation system
keeps your head drier and more
comfortable all-day, every day.
// Integrated, removable
WINDSTOPPER® liner easily
snaps in to maintain
breathability while adding
protection from the coldest
temperatures.
// Deluxe Helmet Bag, Breath
deflector, spare visor,
hardware all included.

The KLIM F4 Helmet dominates back country,
cross-country and hillclimb competitions all
winter. Find out why more pros ride in KLIM
by trying on a Premium F4 at your dealer
today.

Learn more about the industry-leading KLIM F4
Helmet here:

www.pseparts.com
© KLIM® 2012

it s all about racing
KLIM Agent for Scandinavia

Se filmen från
en av förra
årets träffar.

Gör man saker fler än två gånger så är det
plötsligt en tradition. Välkommen till traditionen
SnowRider Weekend i Sälen den 22-24 mars.
Av: Björn

A

tt träffa och hänga med våra
läsare är årets höjdpunkt för
oss på SnowRider och vi vill
verkligen träffa just dig igen. Vi börjar
bli ett ansenligt gäng som träffas uppe
på Skotercenter i slutet av mars för
att ta det sista av vintern med allt vad
det innebär. I vanlig ordning så bor vi i
Transtrand och åker i samlad trupp till
olika lekställen uppe i Sälenfjällen. Målet
med denna helg har alltid varit att leka
av oss innan våren och vi har därför aldrig lagt fokuset på långkörning. Vi åker
ut vid niosnåret och äter lunch när vi är
hungriga på något av Sälenfjällens alla
matställen och har egentligen bara afterskoterpartyt att passa på eftermiddagen. I vanlig ordning så brukar det vara
full rulle i baren på kvällarna vilket alltid
är trevligt. Det du behöver är en bra skoter, vettiga kläder och ett förarbevis eller
lämpligt körkort för att hänga med, vi vill
också att du antingen är 18 år eller har
26

Det finns de som
är byggda rejält,
och de som är
gjorda av kex.

målsman med dig. Har du en snöskoter
med någon form av eftermarknads-slutburk så är det läge att byta ut den mot
en original. Enkelt och lättförståeligt.
Det där med slutburk menar vi verkligen
då vi inte vill reta upp fjällets alla längdskidåkare i onödan. För övrigt låter det
alldeles för djävligt vilket vi tröttnade på
redan förra året. Alltså. Körkort, kläder
och laglig skoter, skitenkelt.
Naturligtvis blir helgen till det vi gör
den till och vi hoppas verkligen på att
vädret även är med oss även detta år.
Du kan välja lite hur länge du vill stanna
då det finns möjlighet att komma upp redan på torsdag kväll, och vill du ut och
köra på söndagen är det fritt fram att
göra det också. Det ingår ledkort i priset
så du kan känna dig helt avslappnad på
den fronten också.
Vi bjuder på en liten återblick från
SnowRider Weekend 2012.

En avslappnad lunch på en av Sälenfjällens alla våffelstugor.

Ordet bajs började användas i mitten av 1800-talet i Sverige.

Om ingen annan knäpper kort på en så
är det väl lika bra att göra det själv.
4-12/13

Dagarna blir som dom
blir då vi tar det lugnt.

Kom och häng med oss i Sälen innan snön försvinner. Micke Ljungberg och Daniel
Orevi berättar roliga historier samtidigt som grabbarna från Fredriksbergs skoterklubb sitter och ljuger.
4-12/13

2012 var vi ett brokigt gäng där både extremåkare, hundar, fruar och bredarslade
käringar hängde med. Alla är välkomna och passar in i gänget.

Hela helgen är inriktad på bus och lek och vi försöker att hålla oss ifrån alla leder så
gott vi kan. Naturligtvis har vi infödingar som guidar oss till de bästa ställena Sälen
kan erbjuda.

Man släppte endast nya Air Jordan-skor på lördagar för att in barnen skulle skolka.
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Både Petter Nårsa på bilden och Adam
Renheim kör nu i USA, men vi hoppas kunna se någon av dom här hemma även i år.

En skoterfylld helg på Högheden.
Av: Elin Hallman

Sverige Cupen
Beskrivet av elever från Älvåkraskolan 7c
Jag och min klass är ute på skotercross en varm fredag i slutet
på mars. Det är bra väder, solen skiner bland molnen på himlen.
Man behöver inte frysa men man blir blöt om man sätter sig ner.
På tävlingsbanan är det gupp, snäva kurvor och hopp. När det
blir farliga gupp eller något som inte ska vara där så måste pistmaskinen pista banan så den blir som den ska vara igen. Människorna runt omkring mig äter hamburgare eller godis som dem
äter när dem ser på tävlingen. Lukten som är där är mest avgaser från skotrarna men det luktar också grillade hamburgare.
Tävlingen går bra för nästan alla skoterförare men det händer
ju alltid olyckor. En av olyckorna var en tjej som kraschade och
gjorde illa sig rejält. Hon bars ut på en bår efter att alla skotrar
hade kört ut från banan. Skotercrossen är en ganska farlig sport
om man inte kan behärska skotern. Men den är samtidigt väldigt rolig. Man kan vinna fina pokaler och priser. Det bästa med
hela dagen var när den vi hejade på vann och kom till finalen.
Men vi hann inte se finalen men vi tror nog att vår vinnare vann.
Jag vill börja köra skotercross för att det ser riktigt roligt ut och
man kan vinna fina saker. /Agnes Lundberg 7c

I publiken bakom Anna-Carin Karlsson
sitter eleverna från Älvåkraskolan 7c.

E

fter en helg i Älvsbyn korades vinnarna av både Sverige Cup och
SM i skotercross. När vi rullade
upp mot Högheden välkomnades jag
och min vän Emma av ett molnigt och
ett lite halvtaskigt väder. Men förväntningarna om vad dagen skulle erbjuda
var ändå på topp. Här var vi nu som inbjudna reportrar, vilket vi tyckte var väldigt spännande.
Fredagen började med säkerhetsupplysningar i en av Höghedens stugor, där
säkerhetschefen informerade evenemangets funktionärer om samtliga säkerhetsregler. Efter en lärorik introduktion bar det av mot skotercrossbanan
där en Ski-doo Scandic väntade på oss
för att ta oss ett varv runt banan. Det var
ett bra sätt att lära känna banan. Även
fast det inte var vi som skulle tävla. Den
perfekta platsen hittades för oss att fotografera för resten av dagen, precis
intill en backe. Kameran och dess stativ
installerades på denna plats inför träningsomgångarna som gick av stapeln
09.50. Efter en timmes provfotografering under träningsrundorna startade
första tävlingen – skotercrosstävlingen i
Sverigecupen för ungdomar mellan 12
och 14 år. Det var en väldigt jämn kamp
mellan skoterförarna där en tjej, som var
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Då vi anlände till Högheden var det varmt och mulet men senare
på dagen började det spricka upp och blev lite varmare. Då vi
står där på läktaren ser vi skotercrossbanan och om vi vrider
oss om ser vi rallycrossbanan och om vi vrider oss ännu lite mer

den enda, tvingades avsluta loppet på
grund av skada. Vinnaren av loppet blev
Albin Lundqvist från Arvidsjaurs motorsällskap. Sedan rullade det på med ungdomar 14-16 år, sport 600, Pro Stock
och Pro Open.
Pro Stock-tävlingen vanns av Emil
Hansson från Boden men som tävlade
för Älvsbyns MS. Detta efter ett storslaget lopp av bodensaren som till och med
lyckades varva flera av motståndarna.
Tvåa kom Andreas Mårten som körde
för Mora MK. Under träningen tvingades
han låna skoter av en annan förare, vilket
inte påverkade hans körning så mycket.
Att komma tvåa är vad jag tycker, också
väldigt bra.

SM
Äntligen skotercross SM! När jag anlände vid niotiden var marken fortfarande
hård efter den kalla natten. Trots lite
blåst så tittade solen fram och värmde
då och då. Jag promenerade över de
frusna spåren till en väl vald plats ute
vid banan.
Det verkade inte bara vara jag som
tyckte att banan var otroligt isig och kantig, även en del förare delade samma
åsikt som jag. Allt eftersom förberedelserna blev klara började bilar ström-

ser vi dem olika depåerna. På läktaren står publiken och iakttar
tävlingen till hundra procent. Där jag står luktar det fruktansvärt gott om man frågar mig. Det luktar skoteravgaser men det
är inte en stark lukt. Tävlingen går bra, inga allvarliga skador
men då vi precis hade anlänt var det en person som for iväg
med ambulans. Det klart bästa med hela dagen var att kolla på
den största klassen, Pro open, då gick det mycket fortare och
skotrarna hade ett betydligt häftigare ljud. /Johan 7c
Det är fredag förmiddag och snart påsklov. Banan är hoppig
och bra. Föräldrarna håller tummarna så att det ska gå bra för
sina barn. Solen skiner från en blå himmel och snön är så vit att
det gör ont i ögonen. En kille i gröna skoterkläder hoppar över
platåhoppet och dammar förbi mig. Killen på Lynxen heter Albin
Lundqvist och kör både skotercross och motorcross. Han säger
att det är det bästa som finns. Albin är inte ensam, fler och fler
har börjat med sporten skotercross. ”Jag hoppas det blir fler”
säger Albin. Det har kommit in fler yngre i sporten, till och med
tjejer. /Oscar Sandström 7c
Det är en molnig dag men ändå ganska varmt. Älvsbyn har en
fin skoterbana med mycket hopp och svängar. Det fanns många fina skotrar på banan. Publiken var som galna….NOT. Själv
tycker jag att det luktar normalt, inte någon bensinlukt. Jag såg
inte alla tävlingarna, men det bästa med dagen var alla snygga
skotrar och hamburgare. /Arvid Ek 7c

made in på den upplogade parkeringen
på Högheden.
Tävlingen inleddes med cross pro för
damer. Tjejerna hade laddat inför det
första heatet. Dom stod uppradade på
startplatsen i väntan på den gröna lampan. Avgaserna stod tätt kring åkarna.
Det blev ett spännande lopp dels för att
det var tjejer som körde och dels för att
det var tre tävlande från Älvsbyn. Det är
klart att man hejar på de lokala förarna.
Efter första heatet stod Älvsbybon Anna-Carin Karlsson på sin Polaris som
segrare. Men efter de två sista heaten
blev det Marica Renheim med sin Lynx
från Lima MS som blev den slutliga vinnaren. Anna-Carin Karlsson hade vunnit
om hon inte hade kraschat i sista heatet
och Marica kunde köra om och vinna
alltihopa. Den slutliga placeringen för
damernas SM blev att Elina Öhman från
Älvsbyn kom trea, Anna-Carin Karlsson
tog andraplatsen och Marica Renheim
tog hem guldet. Men ett stort grattis till
vinnaren! Jag hoppas att alla tävlande
tjejer kan vara en förebild för andra tjejer
som vill börja med sporten.

tic Cat det första heatet men fick tråkigt
nog inga poäng i det andra och tredje.
Hela Pro Stock-tävlingen vann Marcus
Ogemar – Hellgren också från Östersunds SSK på en Lynx. Oskar Norum
från Umeå AK kämpade på bra men det
räckte inte riktigt hela vägen. Han slutade på en andra plats, endast 4 poäng
ifrån vinnaren.
Pro Open var absolut dagens höjdpunkt. Trots blåst, snösörja och lera var
ändå stämningen på topp. Publiken var
entusiastiska och följde tävlingen med
spänning. Extra kul var det att få se
proffsföraren Petter Nårsa delta i Älvsbyn denna lördag. Efter den slutgiltiga
SM finalen i Älvsbyn slutade dock Adam
Renheim från Lima MS som vinnare. Peter Ericsson Skellefteå MS tog ett silver
och Petter Nårsa brons. Det visade sig
bli en bra dag för Renheims och Lima
MS.
Trots iskalla fingrar så hade den här
helgen absolut bidragit med ett större
intresse för den här spännande sporten.

Pro Stock&Open
I tävlingen Pro Stock vann Pontus Engström från Östersunds SSK på sin Arc-

Världens längsta kommersiella non-stop flygning är på 18,5 timmar mellan Newark och Singapore.

Adam Renheim efter att ha vunnit ett
heat.
4-12/13
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Revive you
Vill du byta skoter, men har inte råd? Vi har lösningen...

Drivmattor från 4 995:-

BilletX förlängningar

Förlänger din maskin 20 eller 40 cm.

Pris från 1895:-

Mer info och återförsäljare hittar du på www.duells.se.

Härligt res med nytron!
Förare: Emil Karlsson
Fotograf: Nils Lundgren
Plats: Jörn

Pigs can fly!
Förare: André Magnusson
Fotograf: Jens Olsson
Plats: Ansätten, Åkersjön, Jämtland

Sommar smek.
Förare: Tobbe
Fotograf: Oscar
Plats: Piteå

Grym dag i fjällen!
Förare: Joakim Modigh
Fotograf: Lisa Eriksson
Plats: Lövåsen
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: Andre
Förare Emil Bränn
f:
Fotogra lix
Ka
Plats:

Fin dag uppe på berget.
Förare: Christian Johansson
Fotograf: Jesper Jakobsson
Plats: Lima

ta.

tt tes
ngen a

Måste har varit varmt. Man kan se att det varit en
fläktkyld REV som inte är kyld längre.
Fotograf: Jonas
Plats: Mellan Merkenäs och norska gränsen.
Ski-Doon
Fotograf: Dennis
Plats: Backe

En kall vinter dag i februari, men en massa
friåkning å en del fastkörningar...
Fotograf: Fredrik Karlsson
Plats: Funäsdalen

Matar ur 800:an.
Förare: Tobbe
Fotograf: Mattias
Plats: Hemligt
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Inväntar de kalla guldet!
Fotograf: Philip Robertsson
Plats: Sorsele

Kan det bli vackrare?
Förare: Tobias
Fotograf: Anders
Plats: Abborrträsk

Det tar ungefär 50 timmar att sträckläsa hela bibeln, frågan är om någon gjort det?

4-12/13

Enkla l
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4,85 % *

Enkla lånet

rån

rörlig r
ä

nta

– låna till vad du vill
och få snabbt besked
• Gå in på seb.se/enklalanet
• Ring 0771-365 365 och ange ”Enkla lånet” – du får lånebesked direkt!
• Kom in på närmaste kontor – du får besked och hjälp medan du väntar!

* Vi tillämpar individuell prissättning(ränta för närvarande 4,85%-12,96%) och en sedvanlig kreditprövning görs alltid.
Om den rörliga årsräntan är 5,74%, blir den effektiva räntan 6,00% för ett annuitetslån på 100.000 kronor upplagt på 5 år, med uppläggningsavgift 300 kronor,
samt under förutsättning att betalning sker via autogiro. Det totala beloppet att betala, under förutsättning att räntan är oförändrad, blir 115.574 kronor och din
månadskostnad blir 1.925 kronor. Årsränta per 2012-12-01.

We feel the way you ride.

14-17 mars 2013 händer det! Gumball 3000
har fått en vinterkollega. Välkommen till
Snowball 4000.

N

aturligtvis ska likasinnade
umgås och göra saker tillsammans. Vad annars? 1417 mars så är det dags för ett av
årets trevligare händelser då coola
skotrar blandas med härlig körning
på 50 mil fina leder och djup snö.
Middagar, enklare tävlingar på vägen
och gemensamma barhäng på kvällarna på vägen mellan Vilhelmina och
Åre.
Snowball 4000 startar i Vilhelmina

bara för att skoterledes bära iväg
till Saxnäs för att avslutas i Åre där
”the main party” går av stapeln på
lördagskväll den 16 mars!
Broken heter restaurangen som
ligger vid Åre torg. Deltagande lag
från både Norge, Sverige och Finland är anmälda och totalt kommer
35 team att deltaga.
Naturligtvis är ett lag från SnowRider anmälda och vi återkommer till
SnowBall 4000 i ett senare nummer.

Crew TBA
Team Motorcenter Vilhelmina
Raidopower Stockholm
Folkes Bil Strömsund
Vemdalspojkarna AB
Team Enorm AB Åsele
Team Snowrider Mora
Statoil Vilhelmina
Team Otto motor Gäddede
Team Hurrit Vasa Finland
TBA
Team Proofdoor.se Västerås
Team Nårje, Mosjön
Team Stjördal fritid AS
Team HPG
Ruff Riders
Team Guttormsen, Kirkenäs, Norge

Drop-jacka 1890 SEK
Drop-byxor 1690 SEK
Mer detaljer & info >
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Utanför sovrummet är det vanligast att man har sex i bilen.

www.snogear.se
4-12/13

..
Snokedjor
ATV
..
Piggkatting
Pris från:

890:-

SPI Performance
Kit 800 E-tec

Plogblad Can-Am

Inkl fäste plogram och blad

Innehåller SPI singelpipa,
slutburk och Variatorkit.

Pris från:

5 995:-

10 500:-

Apache Bandsats till Can-Am
Passar de flesta modellerna.
Inkl monteringssats.
Pris från:

45 490:-

Oktan Racekit

Nummerplåtar för chassie
och styre samt Stompgrips

1 495:-

Gilla oss på Facebook.
facebook.com/oktansverigeab

Såklart har vi presentkort!

www.oktanab.se

BROSSLARVÄGEN 19B TORVALLA
063-805 50 • info@oktanab.se
ÖPPETTIDER VARDAGAR 8-18, LÖRDAGAR 10-14

IMPACT-100°C CONTROL MAX-70°C
8-lagers innersko

7-lagers innersko

Strl: 39-50. Rek.pris 2199:- Strl: 39-48,5. Rek.pris 2299:-

RESOLUTE-100°C
Dam. 8-lagers innersko

Strl: 36-41. Rek.pris 1999:-

ICELAND-40°C

Dam. 5-lagers innersko

SNOGOOSE-40°C
Dam. 5-lagers innersko

VOYAGER BOOTS

Strl: 37-49 Rek.pris från1999:-

TEAM BOOTS

Strl: 37-50 Rek.pris från 2999:-

BACKPACKS

Strl: 20-26l. Rek.pris från 899:-

UNION GLOVE

Strl: XS-XXL Rek.pris 799:-

Finns även i vit och grå. Finns även i vit, svart och brun.
Strl: 36-41. Rek.pris 1599:- Strl: 36-41. Rek.pris 1299:-

SHOVEL

EXPLORER-60°C
Barn. 7-lagers innersko

CANADIAN-40°C
Barn. Fleragers innersko

Strl: 28-40,5. Rek.pris 1049:- Strl: 28-40,5. Rek.pris 899:-

MUSTANG-40°C

Barn. Flerlagers löstagbar innersko

MAVERICK JKT

Rek.pris från 449:-

Strl: XS-XXXL. Rek.pris 2999:-

Strl: 22-38. Rek.pris 699/799-

MAVERICK BIB

Strl: XS-XXXL. Rek.pris 2699:-

WWW.RUCO.SE - WWW.FACEBOOK.COM/RUCOSWEDEN
BAFFIN & HMK ÄR DISTRIBUERAT AV RUCO SCANDINAVIA - FÖR MER INFO & KONTAKT POST@RUCO.SE - 070-6619344

Även om det är skoteråkningen som lockar mest med en resa på vintern skadar det inte om även
boendet är till belåtenhet. I våran boendeguide finns all chans i världen att hitta båda delarna! Här
finns en del riktiga guldkorn både när det gäller skoteråkning och boende. Sätt genast igång och
planera vinterns skotersemester!
Högfjällshotellet, Sälen www.topeja.se

Fulufjällsbyn, Särna www.fulufjallsbyn.se

Piteå Skoteruthyrning, Piteå www.piteaskoteruthyrning.se

All Season Adventure, Älvdalen/Särna www.allseasonadventure

Tännäskröket, Tännäs www.tannaskroket.se

Sälens Skotersafari AB, Sälen www.skotersafari.nu

Rörvattnets Fjällhotell, Föllinge www.rorvattnet.se

Vemdalens Camping, Vemdalen www.vemdalenscamping.se

Frihetsbolaget, Vemdalen www.frihetsbolaget.se

Yamaha Event & Äventyr, Östersund www.event-aventyr.se

Carlsborgs Wärdshus, Sälen www.carlsborg.se

Dalarnas Äventyrscentrum, Borlänge www.dalarnasaventyr.se

Radius Kirkenes AS, Norge www.kirkenessnowhotel.com

Hotell Laponia, Arvidsjaur www.hotell-laponia.se

Icehotel, Jukkasjärvi www.icehotel.com

Nordic Safari Wildlife Adventure AS, Norge www.nordicsafari.no

Tänndalen Fjällhotell, Tänndalen www.hotelltanndalen.se

Brattlandsgården, Undersåker www.brattlandsgarden.se

Lapland-Guiding, Slussfors www.lapland-guiding.com

Hassela Backe/Äventyrsmästarna, Bergsjö www.aventyrsmastarna.se

Messlingen Fjällby, Funäsdalen www.messlingen.se

Almdalens Fjällgård, Föllinge www.almdalen.com

Jäckvik Fjällcenter, Jäckvik www.jackvikfjallcenter.com

Kolgården Camping & Stugby, Vilhelmina www.kolgarden.vilhelmina.com

Boka Härjedalen, Hede www.bokaharjedalen.se

Fjällgården, Vemdalen www.fjallgarden.net

Gällivare Camping, Gällivare www.gellivarecamping.se

Bruksvallarnas Fjällhotell, Bruksvallarna www.bruksvallarnas-fjallhotell.se

Fjällkällans Brf, Funäsdalen www.fjallkallan.se

Camp Torne River, Kiruna www.jukkas.se

Årrenjarka Fjällby AB, Kvikkjokk www.arrenjarka.se

Jormvattnets Fiskecamp, Gäddede www.jormvattnetsfiskecamp.se

Klimpfjälls Högfjällshotell, Klimpfjäll www.klimpfjall.se

Fjälläventyr, Malung-Sälen www.fjallaventyr.com

Näsfjället Skidanläggning, Sörsjön www.nasfjallet.se

Camp Viking Resort & Outdoor Center, Gällö www.campviking.se

Skotercenter Sälen, www.skotercenter.se

Stöten i Sälen, Malung-Sälen www.stoten.se

STF Turistgården, Särna www.turistgardensarna.com

S.Halvarsson´s Skoteruthyrning, Gördalen www.gordalen.com

Åre Maskinservice, Undersåker www.aremaskin.se

Aktivator, Örnsköldsvik www.aktivator.nu

Anariset AB, Undersåker www.anariset.se

Hemavans Fjällcenter, Hemavan www.hemavansfjallscenter.se

Idre Himmelfjäll AB, Idre www.idre-himmelfjall.se

Klocka Fjällgård, Duved www.klockafjallgard.com

Camp Ripan, Kiruna www.ripan.se

Fulufjälls Campingen i Gördalen, Idre www.fulufjallscampingen.se

Hornavan Hotell, Arjeplog www.hornavanhotell.se

Sälenaktiviteter, Malung-Sälen www.salenaktiviteter.se

Storklinten Skicamp, Boden www.skicamp.se

Holidayvillage/Övertårneå Camping, Övertårneå www.holidayvillage.se

Stora Sjöfallet Fjäll AB, Gällivare www.storsjofallet.com

Kallevent, Järpen www.kallevent.se

Nordic Ride, Idre www.nordicride.se

Håckrens Fiske & Vildmarkscamping, Åre www.hackren.se

Skoteräventyr i Idrefjällen, Idre www.skoteraventyr.se

Hotell Kittelfjäll, Dikanäs www.kittelfjall.com

Cave Outdoor, Lima www.caveoutdoor.se

Krokströmmens Vildmarkscamp, Ytterhogdal www.krokstrommen.com

Skoteriet AB Tännäs, www.skoteriet.se

Sälens Skoteruthyrning, Malung-Sälen www.hyraskoter.nu

Långberget, Sysselbäck www.langberget.se

Tänndalsvallens Fjällstugor & Liftanläggning, Tänndalen www.tanndalsvallen.nu

Samelandsresor AB, Jokkmokk www.samelandsresor.se

Hotell Granen, Kittelfjäll Dikanäs www.granen.nu

Trolltunet AB, Hemavan www.hemavan.com

Big River Camp, www.bigrivercamp.se

Fjällgården Åkersjön, Föllinge www.akersjon.com

Hotell Wilhelmina, Vilhelmina www.hotellwilhelmina.se

Highyard Sleddogs Adventure, Stöllet www.highyard.eu

SpanAB Aktiviteter i Norr, www.spanab.se

Dundret AB, Gällivare www.dundret.se

Sonfjällscampen, Hede www.sonfjallscampen.se

Doro Camp Lappland, Dorotea www.dorocamp.com

Skräddarns Fjällgård, www.skraddarns.se

Hotell Funäsdalen, Funäsdalen www.hotell-funasdalen.se

Outrent, Kiruna Kurravaara www.outrent.se

Mariebergs Viltfarm & Fritidsby, Kalix www.viltfarmen.se

Wesslans Rubb&Stubb, www.wesslans.se

Superpris Storlien, www.superpris.se

Kultsjögården, Saxnäs www.kultsjogarden.se

Kronogård Vildmark, Kåbdalis www.kronogard.com

Mikabacken Stugboende & Äventyr, www.mimek.se

Destination Funäsfjällen, Funäsdalen www.funasdalen.com

Fjåsbokkanes Kafi, Nornäs

Össjövålen Skoter, Bruksvallarna www.ossjovalenskoter.se

Hede Camping, www.hedecamping.se

Destination Vemdalen, Vemdalen www.vemdalen.se

Sutme Stugby, Borgafjäll www.sutme.com

Håckrens Fiske & Vildmarkscamping, Åre www.hackren.se

Sorsele snowmobiletour, www.sorselesnowmobiletours.se

Snökompaniet, Funäsdalen www.snokompaniet.se

Vildmarks Entreprenörerna, Östersund www.goforit.se

Äventyr & Konferens, Vemdalen/Klövsjö www.aventyrokonferens.se

Katterjokk Lägenhetshotell

Vuonatjviken Stugby

Beläget i väglöst land, Arjeplogs fjällvärld. Moderna
stugor i olika storlekar. Stor fristående bastu med relax.
Restaurang med fullständiga rättigheter. Fina skoterleder.
Ligger vid kungsleden.
Hemsida: www.vuonatjviken.com
Telefon: Jan& Eva Johansson 0961-43031
Ort: Arjeplog

Lägenhetshotell med egen skoterparkering. Restaurang
Ebbes Kök och Konsumbutik i samma hus. Flera olika
typer av lägenheter - bra standard.
Mail: info@katterjokk.nu
Hemsida: www.katterjokk.nu
Telefon: 0980-430 60
Ort: Katterjokk vid Riksgränsen

Vargen

Boende från 440kr/4-bäddsrum, frukost finns för
85kr. Värdshuset & Puben är öppen varje dag 12-22.
Dagens husman från 75kr. Bensinförsäljning för skotrar!
Skoteruthyrning.
Mail: info@vargen.nu
Hemsida: www.vargenvemdalen.se
Telefon: 0684-311 00
Ort: Vemdalen

SORSELE SNOWMOBILE TOURS

Vi hyr ut skotrar och arrangerar guidade turer.
Hemsida: www.sorselesnowmobiletours.se
Mail: info@sorselesnowmobiletours.se
Tel: Raimo, 070 370 46 46.

Experience Arjeplog AB

Adventures Beyond the Ordinary! Vi erbjuder grym
skoteråkning i Arjeplogsfjällen med dem nyaste och bästa
skotrarna från Polaris och Lynx.
Butik, uthyrning och guidade turer. Även guidad
backcountrykörning. Vi erbjuder bra boende på Hotell
Silverhatten och Kraja Camping.
Maila: info@experiencearjeplog.se
Hemsida: www.experiencearjeplog.se
Telefon: 0961-10102 070-5511779
Ort: Arjeplog
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Snow-Flakes

Snöskoter & biluthyrning
Mail: uthyrning@snow-flakes.se
Hemsida: www.snowflakes.se
Tel: 070-344 44 46
Ort: Övertårneå, Kiruna

Fjällbocken

Vi har 15 års erfarenhet av guidade skoterturer i
svenska fjällvärlden och vi hittar som ingen annan! Vi
har skoteruthyrning. Med Fjällbocken åker du mot nya
upplevelser med säkerheten i fokus och du kan vara helt
trygg med att vi tar hand om dig och naturen på bästa
sätt! Fantastiska pistade leder, friåkning som utmanar
dig och en naturupplevelse utöver det vanliga - åk med
oss i vinter!
Mail: info@fjallbocken.se
Hemsida: www.fjallbocken.se
Telefon: 070-666 85 06
Ort: Funäsdalen
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Innerjacka
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COLD CROSS L.E. RACE JACKET
Org/Wht Strike

COLD CROSS L.E. RAC

E JACKET

Extensively tested by the fastest racers on the planet, the FXR Cold Cross LE series combines
bold prints, logos, colors and blocking to create movement and energy that looks fast
standing still. The improved Cold Cross LE jacket adds our signature front placket
system for increased protection from the elements. The fit is legendary and the
light weight, race cut design provides maximum mobility in all conditions. Ride
with confidence knowing that your gear is built by a company that is as
dedicated to winning as you are, choose the FXR advantage.
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Org/Blk Strike

Org/Blk Strike

standing still. The improved Cold Cross LE jacket adds our signature front placket
system for increased protection from the elements. The fit is legendary and the
light weight, race cut design provides maximum mobility in all conditions. Ride
with confidence knowing that your gear is built by a company that is as
dedicated to winning as you are, choose the FXR advantage.
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Varmt förzinkad.
kallt rekommenderad.
Det är sällan de bästa väderförhållandena eller väglagen när
man transporterar skotrar. Då är det skönt att ha en helsvetsad
skotertrailer från Fogelsta, med varmförzinkat chassi som tål
modigt står emot den bitande kylan.
Skotertrailer S2240, som du ser här, har rejält tilltagen
lastlängd samt plats för två skotrar och pulka utan att öka spår
bredden. Med förstärkt ljusramp, skotergrind och tippskruv som
standard blir på och avlastningen smidig. Kort sagt, S2240
är byggd för att klara riktigt tuff hantering. Vill du ge din skoter
extra skydd finns dessutom aluminiumhuv som tillval.

Trailern på bilden är extrautrustad.

FREERIdE™ 146” – en maskin som saknar gränser och är extremt rolig att köra!

EXTREMA MASKINER.
EXTREMT KUL.
© 2012 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

brp.com
ski-doo.se

Det blir ofta värre
innan det blir bättre.
Av: Alf Sundström

E

n snöskoter är ett fordon avsett
för terrängkörning och som alla
vet varierar terrängen en hel del
och man får därför anpassa maskinen
för att fungera i just den typ av terräng
som man oftast brukar den i.
Vidare skiljer det stort på körstil samt
vikt mellan olika förare vilket medför att
en snöskoter alltid måste anpassas för
att fungera bra för just dig, man måste
med andra ord justera in den för den aktuella föraren av skotern.
Nu finns det en viss risk för sammanblandning av begrepp när man börjar
prata om anpassning då man lätt blandar ihop justering/kalibrering med det
som går under benämningen service.
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Vi ska kort titta lite på dessa begrepp.

Service
Det är ägarens ansvar att hålla fordonet
i skick! När man köper sig en fabriksny
skoter eller en begagnad som sålts av
en auktoriserad handlare har man alltid
någon form av köptrygghet vilket i dagligt tal benämns som garanti.
Det betyder att maskinen är i fullgott
skick när man hämtar den men det betyder inte att man för all framtid kan bruka
den på vilket sätt som helst och få alla
reparationer gratis, vilket många tror.
Man är faktiskt skyldig att bruka skotern
på korrekt sätt samt att hålla fordonet i
det skick som krävs för att allt ska fungera bra, genom att utföra daglig kontroll
samt service. Det är ägarens ansvar att
kontrollera de olika servicepunkterna
och att åtgärder utförs om så behövs.

Det vanligaste som skall kontrolleras är
olja till motor och kedjehus, kylvätskenivå, samt slitaget på styrstål, bromsbelägg och slides. Vidare ska man hålla
koll på kedjespänning, mattspänning,
drivremsspänning samt skidornas ”tåut” och fettsmörja chassits alla nipplar
så ofta som man vill, man kan inte smörja sönder en snöskoter.
Allt detta är att betrakta som service
och det skall kontrolleras och utföras
före avfärd. Det är ägaren fritt att göra
detta själv eller att betala handlaren för
arbetet. Innan man funderar på att justera in snöskotern för att bättre passa
för den egna körstilen ska alltså man
försäkra sig att skotern är i fullgott skick
och därmed fungerar så bra den kan
med original inställningar.
Det är enkelt att lära sig hur man
spänner drivkedjan och det står i instruk-

Ungefär 40 procent av alla kvinnor har kastat skor på en man.

tionsboken hur detta utförs, är man osäker tar man kontakt med handlaren. Att
ställa ”tå-ut” för skidorna är lika lätt, för
samman skidspetsarna med lätt handkraft och mät i framkant samt bakkant
på samma avstånd från bulten i styrspindeln. Skillnaden ska vara ca 2-5mm mer
i framkant än i bakkant, justera på styrstagen om måttet är fel.
Mattan ska vara väl spänd, inte så
att den binder fjädringen men betydligt
mer spänd än vad de flesta tror. En slak
matta går tyngre under last än vad en
välspänd gör, många tror att det är tvärt
om.
Variatorremmens justering står även
att läsa i instruktionsboken och den är
för tight när man hör ett gnällande ljud
på tomgång och/eller det är svårt att
lägga i backen. Utöver dessa dagliga
kontroller/åtgärder ska man utföra en
4-12/13

Ökad förspänning, här i form av luft,
ger behov av en ökad returdämpning.

årlig service på snöskotern och då följa
tillverkarens anvisningar.

Kalibrering och justering
Anpassning till förarens och dennes
bruksområde. Nu när skotern är i gott
mekaniskt skick kan man titta mer på om
fabriksinställningarna är de optimala för
den aktuelle föraren. I princip allt hos
alla fordon är kompromisser och detta
märks väl när det gäller snöskotrar som
körs aktivt.
De flesta tillverkare levererar sina maskiner med kalibrering och grundinställning som passar för en tänkt medelförare, men de är mycket noga med att påtala behovet av individuell anpassning.
Drivsystemet är en detalj som många
justerar om då skotern kan ha en alltför
hög utväxling från fabrik. Detta eftersom
tillverkaren inte vill att någon ska köra
4-12/13

så fort att man bottnar variatorsystemet
med risk för övervarv av motor.
För nordiska förare finns det ofta
mycket att vinna på att byta utväxling i
kedjehuset om man äger en sport eller
hybridmaskin då den kan ha en drevning
anpassad för mycket hög hastighet. De
flesta lössnömaskiner har en väl fungerande utväxling redan vid leverans men
de kan liksom alla skotrar ha en variatorbestyckning som går att förbättra.
Det finns som bekant ingen övre
gräns för hur mycket man kan arbeta
med variatorkalibrering och jag har själv
en ganska tråkig inställning till just detta.
Mina maskiner har alltid alla originaldelarna kvar i variatorerna så länge de inte
är trimmade, då det fungerar bäst för
mig, klart billigast och mycket tidsbesparande.
Men sedan kommer den ytterst viktiga

delen i att justera in sin maskin, fjädringens inställning!

Att ställa in fjädringen, en
enkel sak?
Det första man gör när man ska justera
chassit är att noga läsa instruktionsboken, den behandlar allt om hur just din
skoter ska ställas in. Konstruktioner hos
olika snöskotrars chassin skiljer sig stort
och det är därför vanskligt att ge generella tips. Man ska dock definitivt inte
utföra något som tillverkaren ej rekommenderar.
Exempelvis montera länkarmar eller
andra komponenter i fel fästhål eller
öka fjäderförspänningen så mycket att
fjädern bottnar mekaniskt. Man börjar
den individuella anpassningen med att
ställa in förspänningen efter sin egen vikt
enligt uppgifterna i handboken. Grund-

Den vanligaste meningen i Sverige är ”Jag vet inte”.

regeln är att skotern ska använda upp
en tredjedel av fjädringsvägen i viloläge
med förare på maskinen, det kallas på
engelska för ”sag”. Mer ”sag” än så betyder för låg förspänning och mindre för
hög förspänning.
Många skotrar har stötdämpare med
en luftkammare som ersätter metallfjädern och då är det lufttrycket som motsvarar förspänningen. De flesta skotrar
har fjädrarna uppdelade med en centralfjäder, en bakfjäder och två skidfjädrar.
Man kan med olika nivåer på förspänningen hos dessa förändra skoterns
egenskaper och för att förklara hur de
arbetar kan man se det på följande vis.
Centralfjädern är snöskoterns mittpunkt och den bär i första hand upp maskinen. För lite förspänd fjäder ger en
tyngre känsla hos maskinen och den har
då ett lägre utgångsläge för fjädrings39

+2-5 mm

Skillnaden ska vara cirka 2-5 millimeter mer i framkant än i bakkant, justera på
styrstagen om måttet är fel.

Ökad kompressionsdämpning
gör att fjädringen inte bottnar
lika lätt och gerbättre kontroll
av fordonet.

systemet. Man får högre skidtryck och
skotern styr därmed bättre men den riskerar att bottna den främre vaggan när
man kör hårt i ojämn terräng. Med för
hög förspänning blir skotern stötig och
livlig. Den regerar mer på gaspådrag
och styr sämre.
Skidornas fjädrar ställer till viss del
skidtrycket och där ska man mäta dess
”sag” men vara uppmärksam på att
centralfjädern betyder mycket för ihopsjunkningen hos skidornas fjädring. Man
kan alltså exempelvis välja att ha mer förspänning på centralfjädern och mindre
på skidorna men uppnå samma ”sag” i
viloläge.
Bakfjädern (som ofta är två som jobbar parallellt) bär i första hand upp föraren, den är därför viktigast att justera
om föraren är tyngre eller lättare än den
40

En slak matta går tyngre under last än vad en välspänd gör, många tror att det är tvärt om.

förare som skotern från början är inställd
för. Grundregeln med 1/3 av fjädringsvägen i viloläge är då en bra utgångspunkt.

Klickerdämpare
Vidare har många skotrar stötdämpare
med möjlighet att justera dämpning, så
kallade ”klickerdämpare”. Har man separat returdämpning hos en stötdämpare så ska man se det som att det är
fjäderns lagrade energi som skall kontrolleras med denna justeringsmöjlighet.
Ökad förspänning ger behov av ökad
returdämpning då det är mer energi
lagrad efter en kompression. För lite
returdämpning ger en gungig framfart
och sprättig känsla efter ett gupp men
har man för kraftig returdämpning kan
fjädringen ”packa”. Det betyder att fjäd-

ringsvägen hela tiden minskar efter ett
antal ojämnheter eftersom returdämpningen är för kraftig i förhållande till
fjäderkraften. Upplever man att skoter
känns extremt stum och stötig efter en
serie gupp kan man ha för kraftig returdämpning.
Finns det även möjlighet att justera
kompressionsdämpningen ska men
se på den som en hjälp till fjädern vid
hoptryckning. Fjädringssystemet kan
tack vare stötdämparens kompressionsdämpning ha en något lägre fjäderkraft
då dämparen tar hand om en del av
energin i guppet. Ökad kompressionsdämpning gör att fjädringen inte bottnar
lika lätt och ger bättre kontroll av fordonet.
För kraftig kompressionsdämpning
ger stötig gång och problem med fäste

Den boll som David Beckham missade EM-kvartsfinal straffen med såldes på Ebay för 28.000 euro.

samt styrning och detta märks redan vid
den första ojämnheten till skillnad från
när man har för hög returdämpning. Har
man problem med att ställa in sin maskin
så kan man ta kontakt med handlaren för
genomgång av de olika funktionerna.
Det kan i vissa fall behövas en ny
grundkalibrering av stötdämparna eller
byte av fjädrar för att skotern ska fungera bra för just dig och ditt sätt att köra.
Man ska dessutom komma ihåg att även
stötdämparna är en del av skotern som
behöver service med jämna mellanrum.
Med en välservad skoter som är inställd för att fungera så bra som möjligt
med dig som förare får man ut maximalt
av sin skotertur. Det finns med andra ord
ingen anledning att köra omkring med
en misskött skoter som är fel inställd.
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Grundregeln är att skotern ska använda en tredjedel av fjädringsvägen i viloläge med förare på maskinen.

4-12/13

Telefonnummer i amerikanska filmer börjar alltid med 555.
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Boende, tvårätters hotellmiddag och frukost.
Dessutom: Restaurang & bar med livemusik,
fredagsturen, bastu/bubbelpool med relax mm.
Boka på skotercenter.se eller 0280-22370

Välkommen till skoterparadiset!

Skoterkul till kanonpris!

I Sälen har vi 40 mil pistade leder, fina myrar, raviner
att leka i, fikaställen och vindskydd där man kan
grilla. Vi ligger mitt i och du parkerar utanför dörren.

Myrbus, ledpisk, hopp
o skutt i raviner

Fre-sön
1 295:fr
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THE HEROES
OF

STORSÄLJAREN!
Xtrim Commander Limited 600 E-TEC
™

®

®

Commander är Sveriges mest sålda modell*.
Med sin väl tilltagna drivbandslängd och
kamhöjd, tar den sig lätt fram i lössnö och
behåller greppet i branta backar.

*Källa: SCB registreringsstatistik

© 2012 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles.
®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterb olag. Kör alltid säkert och ansvarsfullt.

brp.com
lynx.se
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pack kälke

Kälke

Super pulka

ATV-kombi

ATV-kombi

PL 1336-2T helsvetsad, varmgalvanisead och har tippfunktion. Mått:

360x185x27. Glassfibertopp, leveras med eller utan bakdörr.

Finns även i måtten: 240x127x25, 300x145x25, 320x165x25, 350x165x25 (kommer
våren 2013), 360x145x27, 380x210x27, 410x220x27, 520x205x17

LaDDa
UPP!

Kraft handlar om mer än bara motorstyrKa.
med CteKs laddare är du säKer på att batteriet
alltid orKar starta motorn.

Återförsäljare sökes för våra produkter och båtvagnar,
pulkor, skoterkälkar och ATV vagnar.
Kontakta Bjørn Kvilvang på mob. +47 911 77 928 eller
bjorn@bkhengeren.no

Y
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600

INDY
INDY

®
®

LEGENDEN ÄR TILLBAKA.
SkoternÄR
somTILLBAKA.
var först med
LEGENDEN

individuell framvagnsupphängning.
Skotern
som som
förändrade
sättet
Skotern
var först
med
att köra
och som dominerade
individuell
framvagnsupphängning.
på
tävlingsbanorna.
Skotern som förändrade sättet
att köra och som dominerade
på tävlingsbanorna.

VÄLJ CTEK MXS 5.0 PoLar!
fÖr startsäKra batterier i VinterKylan.

www.ctek.com

89 900:NYtt
kostnad 987:MånadsprIs:
NYtt
prIs:
89 900:89 900:-

Kontantinsats 17 980:% ränta
50% restvärde 36 månader 4.95
Film och info om Indy får du här:

Film och info om Indy får du här:

www.polarisindustries.com
www.polarisindustries.com

PRO RIDE CHASSI • InDy kOPPlAD bOggI
PRO-StEER SkIDOR • ElStARt • 600 ClEAnFIRE® motor
PRO RIDE CHASSI • InDy kOPPlAD bOggI
PRO-StEER SkIDOR • ElStARt • 600 ClEAnFIRE® motor

www.polarismora.se
Tingsnäsvägen 23 MORA 0250-100 26
Öppet: Mån-fre 8-17. Lör 10-13

Sedan mitten av 90-talet har sättet på vilket snöskotern används och hur
den marknadsförts förändrats mycket.
Av: Tomas Berntsson

D

et som skett är en kombination
av teknisk utveckling och människans strävan att flytta fram
gränserna. Men det är också en berättelse om hur företagens sätt att kommunicera med oss genom reklam har
förändrats.

Barndomen
Jag är uppväxt i Norrland, där åker man
skidor. Särskilt om man som jag är uppväxt bredvid en slalombacke i mitten
av 80-talet när Stenmark, Tomba och
Schneider härjade på förstasidorna och
dunkade käpp kl 11 varje lördag förmiddag på båda de statliga tevekanalerna.
När jag tänker tillbaka på den här ti44

den är det egentligen inte så svårt att
förstå vart skoterintresset kommer ifrån.
Varje lördag medan vi mindre ungar
åkte skidor samlades de lite äldre ungdomarna med sina skotrar nedanför
skidbackens café. Jag tittade avundsjukt på bygrabbarna och drömde om
den dag när jag själv skulle parkera där,
hänga hjälmen på styret och gå upp till
caféet. Från början hette skotrarna SRV,
Phazer och Exciter men snart hördes
det smått overkliga ljudet från RXL:arnas
trippelpipor. Senare kom XLT:n och när
jag sen såg min första vita XCR 600:a
var jag nog så nära en hjärtinfarkt en
femtonåring kan komma. För sin tid och
i linje med hur en snöskoter framfördes

i början av nittiotalet var dessa maskiner
helt fantastiska skapelser. De var snabba, högljudda och hävdade sig både på
leden och på dåtidens crossbanor.
Som ung i början av 90-talet och utan
de möjligheter sociala medier idag ger
till ett oändligt kontaktnät för informationsinhämtning så var de äldre grabbarna i byn mina främsta hjältar. Många
av dem tävlade på amatörnivå och även
det begränsade stöd de hade via de
lokala handlarna var helt avgörande för
vilket märke som skulle bli populärast
bland ungarna i omgivningen. Med den
omfattande tävlingsverksamheten som
pågick inom många olika grenar så går
det att säga att tillverkarna av snöskotrar

Den största köttätande haj som levt var Carcharodon megalodon, med 16 meter i längd och en 2 meter bred mun.

och tillbehör var väldigt duktiga på att
utnyttja människors små privata sociala
nätverk för att få ut sitt budskap. Detta
var en erfarenhet som skulle visa sig viktig några år senare när IT revolutionen
kommit igång på allvar.

Crossbanor och stötdämpare
Förutom ett kort inhopp på en Yamaha
EX 440 så betraktar jag min Lynx 3800
RAVE som min första skoter. Jag och
de flesta andra i min ålder var långt
ifrån opåverkade av vad som skedde
på crossbanorna, den tidens arena där
skillnaden mellan skotertillverkarnas olika modeller avgjordes med all önskvärd
tydlighet.
Så enkelt det var, ett märke och dess
modeller var antingen rent skräp eller
det absolut bästa som någonsin byggts.
Här fanns inget utrymme för subtila per4-12/13

sonliga intryck eller känslor. Man var antingen en vinnare eller förlorare.
Uttrycket ”Win on Sunday and sell
on Monday” gällde i högsta grad och
skotertillverkarna satsade stora resurser
på att vinna eftersom det var där försäljningssiffrorna grundlades.
Att min första skoter var en Lynx var
därför ingen slump. Likt egna hockeylag
skaffade vi oss egna förare vi höll på. I
min värld var Lars-Johan Edh och senare
Janne Tapio de fulländade skotercrossförarna och eftersom de körde Lynx var
valet enkelt. En bild i någon av skotertidningarna Lars-Johan poserade på
just en Lynx 3800:a fällde avgörandet.
Maskinen var byggd av stål, var graciös
som en stridsvagn, hade RAVE portar
och den vann crosstävlingar.
De följande åren, mitten av nittiotalet och framåt, handlade det mycket
4-12/13

I min värld var Lars-Johan Edh och senare Janne Tapio de
fulländade skotercrossförarna och eftersom de körde Lynx
var valet enkelt.

För sin tid och i linje med hur en snöskoter framfördes i början av nittiotalet var dessa maskiner helt fantastiska skapelser.

Sverige är det land i världen där både män och kvinnor är äldst när dom gifter sig.
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Allt som oftast var man märkestrogen
på den tiden.

Fokus flyttades i och med Slednecks från crossbanorna till filmduken.

om stötdämpare, fjädring och att vinna
crosstävlingar. Jag var naturligtvis Lynx
trogen under dessa år och kom att spendera mina surt förvärvade sommarjobbspengar på inte mindre än 6 olika Lynxar
de följande åren. Av någon anledning
var varken jag eller mina kompisar särskilt intresserade av att själva tävla men
att maskinerna var vinnare på crossbanorna var oerhört viktigt för oss.
Men nya tider var i antågande och i
kulisserna lurade en teknikrevolution på
flera fronter som branschen inte riktigt
var beredd på. Den kom att förändra
inte bara spelreglerna för marknadsföring utan hela det sätt på vilket vi åkte
snöskoter.

Den digitala revolutionen

Snöskoteråkarna gick från att vara åskådare till att verkligen
utöva en sport där ribban hela tiden höjdes.
46

Man kan inte bleka sina tänder genom att le länge i solskenet.

Det här var ingen isolerad företeelse
inom snöskotersporten utan något skedde på bred front inom alla actionsporter.
Priset på datorer, kameror och redigeringsutrustning blev plötsligt överkomligt
vilket resulterade i de första actionsportfilmerna som visade surfing, skate, motorcross och så småningom även snöskoteråkning på ett helt nytt sätt.
Idag är denna genre grundstenen i
många företags affärsplaner. De atleter
som utövar sporterna är superstjärnor
och stundtals kolossalt välbetalda. Men
trots att de hoppar från flygplan utan
fallskärm och flyger hundratals meter på
skateboards är rampljusets sken kortvarigt och veckan därpå är deras bragd
glömd och ersatt av någon som gjort
dubbla backflips i en rullstol.
Men då, kring millennieskiftet, samlades vi i gäng för att se de senaste Slednecksfilmerna och det som visades kom
att vara det stora samtalsämnet i månader efteråt.
De här filmerna vred sakta vår fokus
från tävlingsbanorna och till filmduken.
Plötsligt var det inte lika viktigt vem som
vann SM förra säsongen när Jay Quinlan
gjorde heelclickers utför stup i Alaska.
Såklart fattade branschen först ingenting och bannlyste alla som befattade
sig med dessa oseriösa obsceniteter.
Hoppade med snöskoter gjorde man på
crossbana, punkt slut.
Vid den här tiden kom även Snowrider
ut för första gången vilket påverkade åtminstone mig oerhört mycket. Jag minns
när jag köpte det första numret utanför
I5 i Östersund och skyndade mig hem
för att läsa det på luckan. På samma vis
som filmerna behövdes för att förändra
branschen, så behövdes det en skotertidning vars fokus inte låg på den alltid
för låga ”sport-rutan” som inte skyddade
föraren tillräckligt.
4-12/13

I Snowrider visades bilder på hoppande snöskotrar och blonderade chefredaktörer i damunderkläder. Att vi på
något skruvat vis uppskattade den då
som nu synnerligen osmakliga kombinationen säger en del om tidsandan och
hur svältfödda vi var på annat än den
senaste EM-statistiken från översnöade
folkracebanor.
Alla dessa nya intryck skapade en helt
ny snöskoterkultur. Snöskoteråkarna
gick från att vara åskådare till att verkligen utöva en sport där ribban hela tiden höjdes samtidigt som snöskotrarna
också blev oerhört mycket bättre. Men
som med allting annat drivs ett koncept
så länge det håller och någonstans kring
2007 hade det nått vägs ände. Det gick
helt enkelt inte att flytta fram gränserna
så mycket längre. Publiken hade redan
sett allt som fanns att se, i multipla kamera-vyer.
Men viktigast var att de inte längre
kunde relatera till vad som gjordes i
filmerna. Vem som helst klarar inte att
hoppa 300ft med en snöskoter eller
droppa 40 vertikala meter utför en klippa. I de gamla filmerna fanns hela tiden
en sporre i att faktiskt ta sin snöskoter
och försöka göra samma sak utan att slå
ihjäl sig på kuppen.
När det som visades i filmen blev
ouppnåeligt och omöjligt att efterlikna
falnade intresset snabbt.

Vem som helst klarar inte att hoppa
300ft med en snöskoter eller droppa
40 vertikala meter utför en klippa.

Burandt-effekten, Facebook
och att sälja drömmar
Snöskoterfilmernas största bidrag till
historien är, förutom att flytta fram vår
uppfattning om vad som är möjligt att
göra på en snöskoter, att de tog oss från
åskådarläktaren till att själva verkligen
utöva snöskoteråkning. Med tiden blev
filmerna dock så extrema att publiken
vände dem ryggen och för en tid famlade branschen i blindo över vilken väg
att gå härnäst.
Det är egentligen fel att utnämna någon enskild person till räddaren i nöden
men jag skulle åtminstone vilja gå så
långt som att utnämna Chris Burandt
till den avgörande trendsättaren som
styrde in snöskoteråkningen på en ny
väg igen.
Burandt har tillsammans med flera
andra utvecklat en teknisk åkstil som i
ett trollslag tagit tillbaka snöskoteråkningen till en nivå som fortfarande är
mycket hög men ändå anses uppnåelig
för gemene man. Det är också det som
är hans personliga affärside, att sälja
kurser och upplevelser där kunderna får
prova på och lära sig bli bättre skoteråkare. Vilket genomslag detta skulle få
4-12/13

Burandt-effekten styrde in snöskoteråkningen
på en ny väg igen.

Världens genom tiderna rikaste person är John D. Rockefeller med 323,4 miljarder dollar.
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var det nog inte många som anade men
se bara på statistiken över sålda snöskotrar i Sverige. Under skoterfilmernas
glansdagar dominerade de korta 800
maskinerna försäljningsstatistiken för att
bara något år senare i stor utsträckning
ha ersatts av olika varianter av maskiner
med långa mattor gjorda för klättring
och körning i djup snö.
Det finns flera faktorer som inverkar
men det går definitivt att spåra en Burandt-effekt i vår försäljningsstatistik.
Företagen i branschen har för ovanlighetens skull relativt snabbt hakat på och

anpassat sin reklam och sitt produktutbud till den rådande trenden.
Varför? Alla i branschen vill sälja
drömmen om skoteråkning i pudersnö i
de stora bergen till dig. Du kanske inte
bor i Colorado eller British Columbia
men du köper den skoter, ryggsäck och
kläder som behövs för att åtminstone
förverkliga en del av den drömmen. De
har förstått att de måste rikta sitt budskap till den stora massan och göra
drömmen så lättillgänglig som möjligt för
att öka försäljningen.
Företag engagerar sig som aldrig

förr på sociala medier vilket på sikt säkert kommer bidra till att de existerande
nätverken vattnas ur och att användarna
söker nya vägar att kommunicera med
varandra. Eftersom privat information
finns till salu i överflöd tror jag vår tilltro
till den reklam som sprids på exempelvis
Facebook kommer minska.
För att avsluta med en trendspaning
tror jag att det i framtiden kommer vara
viktigare vad ens riktiga vänner och
grannar i en snävare krets tycker om
olika produkter och budskap än vad
ens 1769 Facebook-vänner anser om

saken. Detta blir en ny nöt för företagen
att knäcka och som jag tror bäddar för
att marknadsföring i framtiden flyttar ned
på en ännu mer lokal nivå för att kunna
penetrera våra skyddsbarriärer.
”Micro-marketing” skulle man kanske
kunna döpa det till tänkte jag entusiastiskt innan jag insåg att det är exakt samma sak som de inbäddade budskap jag
själv tog så stort intryck av som liten där
på skoterparkeringen nedanför lifthuset.
Intet är nytt under solen som bekant
och de flesta vägar vi ger oss in på tenderar att leda oss tillbaka dit vi började.

Burandt har tillsammans med flera andra utvecklat en teknisk åkstil som
i ett trollslag tagit tillbaka snöskoteråkningen till en nivå som fortfarande
är mycket hög men ändå anses uppnåelig för gemene man.

Snöskoteråkning när den är som bäst!
Upplev Sveriges största ledområde i Dalarnas fjällvärld!
Ca 160 mil skoterled • Stora friåkningsområden
30.000 bäddar i stuga, värdshus el. hotell och fantastiska
leder i vacker fjällterräng - som bara väntar på dig!

För info om bl.a. leder, boende,
mat, skoterhyra, ledkort, ledkartor
mm. hittar du på www.sond.se eller
ring 0706-781800
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Reservdelar & Service
Försäljning
Kan inte vi laga det... går det inte laga!
Vi renoverar alla slags cylindrar!
15+ Års erfarenhet...
Super enkelt och tryggt att skicka till oss
OC

G
LBO UMMIS
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med vår frakt lösning på hemsidan!
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Snabb leverans!!
Absolut bästa service
och RESULTAT!!!
Butiker och verkstäder ansök om ÅF konto.

år

Tillbehör & Reservdelar
Snöskoter & ATV

Tel: 0297-42100

1 98
2-2012

Butiken öppen: Må-Fr 7.00-17.00
Torsdagar extra öppet 17.00-19.00

En vän att lita på

Skoterbogserlina

Isrivare

Boden: Tel 0921-510 35 | Gällivare: Tel 0970-55350 | Luleå: Tel 0920-24 73 00 | Pajala: Tel 0978-69 93 00 | Piteå: Tel 0911-23 23 70 | Skellefteå: Tel 0910-71 54 40 | Umeå: Tel: 090-70 64 00 | www.laitis.se

Nu har du chansen att åka med
Chris Brown här på hemmaplan!
Av: Tomas Berntsson

O

m du någonsin drömt om snöskoteråkning i British Columbia kanske du ska ta chansen
att följa med när TOBE och Snowrider
bjuder över Chris Brown till Sverige.
Tillsammans arrangerar vi nu två
clinics i jämtländska Jormvattnet mellan
13-17 mars där Chris ger dig en introduktion till den typ av teknisk åkning
och lavinsäkerhetskunskap du behöver
för att vara förberedd för the real deal
i Canada!
För de flesta är Chris Brown känd
från Slednecksfilmerna där han prytt
omslaget till både #10 och #11. Stora
hopp och höga klippdropp var länge
hans signum. Men de senaste åren har
han gjort sig mest känd för sina guidade
snöskoterturer i Whistler och för att ha
tagit djupsnöåkningen till nya nivåer med
sin mycket tekniska åkstil.
Just höga klippdropp har kanske gett
honom mer uppmärksamhet än han
önskat efter en otäck olycka för något
år sedan där han bröt bäckenbenet efter
att ha kolliderat med en Douglas-gran
på ett tio-tal meters höjd. På sin fortsatta
färd ned till marken genom grenverket
bröt han även de flesta andra ben som
går att räkna upp och fick flygas ut med
helikopter. Det hela filmades naturligtvis
och resultatet spreds snabbt i snöskotervärlden. Upplevelsen har gjort Chris
engagerad i säkerhetsaspekten av snöskoteråkning och bl.a lavinsäkerhet är
numer ett prioriterat ämne på de guidade turer han arrangerar från sin lodge
i Whistler, BC.
Chris skriver också regelbundet för
Snowrider där han delar med sig av de
samlade upplevelserna och erfarenheterna från 18 år som professionell snöskoteråkare.

Clinics i Sverige
Nu tar vi alltså Chris till Sverige och låter
de som är nyfikna på åkningen i världens
mest berömda pudersnö få chansen att
lära sig både åk-tekniken och grunderna
i lavinsäkerhet från en av de mest erfarna guiderna i British Columbia.
Kursen riktar sig till dig som vill lära
50

Ett barn kostar ungefär 1 miljon de första 18 åren, även om de inte har skoter.
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dig ny åkteknik eller förbättra den du
redan har.
Under två dagar åker du skoter med
Chris i en liten grupp där du får lära dig
både grundläggande och avancerad åkning. Undervisningen sker både i grupp
och individuellt. Det här är inte en av de
clinics där du bara följer en guide och
tittar, det här handlar om att DU ska förbättra DIN åkning och komma hem som
en mer erfaren förare. Efteråt kommer
du ha lärt dig hantera din skoter på ett
helt nytt sätt. Du får även en introduktionskurs i lavinsäkerhet och räddningsutrustning som kommer hjälpa dig att
inte hamna i någon av de situationer där
det handlar om att rädda liv, ditt eget eller någon av dina kompisars.
Vi arrangerar dessa clinics för två
grupper om max 8 personer under två
intensiva dagar i Jormvattnet 13-15 mars
samt 15-17 mars.
Bokar du dessutom en resa till Chris
egen lodge i Whistler dras priset för kursen i Sverige av.

Vi bor på Korpens Öga där vi vilar upp oss
med god mat, bastu och tunnbad.

Korpens Öga
Vi bor på vikingagården Korpens Öga
i Jormvattnet där vi vilar ut efter hårda
dagar på skotern med bastu, tunnbad
och jämtlands bästa mat i en unik miljö.
Det senare är ingen överdrift, det vet alla
som haft nöjet att besöka Korpens Öga
och tagits om hand av Ola och Elin.

På Chris Browns clinics handlar det om att DU
ska förbättra DIN åkning och komma hem som
en mer erfaren förare.
4-12/13

Över 200 miljoner människor har besökt Eiffeltornet sedan 1889.

51

Grupp 1. 8 personer 13-15 mars
Onsdag.
· 18.00 Samling på Korpens Öga Jormvattnet. Genomgång av kursdagarna
· Middag 20.00
Torsdag.
· Frukost 08.00
· Lavinsäkerhet teori
· Lavinsäkerhet praktisk tillämpning
· Körteknik
· Lunch på fjället.
· Körteknik
· Lavin och fjällsäkerhet praktiska övningar.
· Bastu/Badtunna 18.00
· Middag 20.00. Korpens öga.
Fredag.
· Frukost 08.00
· Körteknik
· Individuell utvärdering och utveckling
· Lunch på fjället.
· Individuell utvärdering och utveckling
· Avslutning ca 16.00

Grupp 2. 8 personer 15-17 mars.
Fredag
· 18.00 Samling på Korpens Öga Jormvattnet.
Genomgång av kursdagarna
· Middag 20.00

· Bastu/Badtunna 18.00
· Middag 20.00. Korpens öga.
Söndag
· Frukost 08.00
· Körteknik
· Individuell utvärdering och utveckling
· Lunch på fjället.
· Individuell utvärdering och utveckling
· Avslutning ca 16.00

Lördag
· Frukost 08.00
· Lavinsäkerhet teori
· Lavinsäkerhet praktisk tillämpning
· Körteknik
· Lunch på fjället.
· Körteknik
· Lavin och fjällsäkerhet praktiska övningar.

Pris:
Kurs 2000:-/dag. Dras av om du bokar en resa till Chris lodge i Whistler.
Boende Korpens Öga. Två nätter + helpension 1700:Betalning sker vid ankomst.

Bokning:

Utrustning

Telefon: 070-3113477 Tomas Berntsson · Egen skoter. Hyrskotrar går att ordna.
E-post: info@tobeouterwear.com
· Ryggsäck.
· Lavinutrustning. Om du har spade,
transceiver, probe etc. så tag gärna
Länkar:
med egen utrustning. Meddela annars
www.Ridewithchrisbrown.com
så ordnar vi låneutrustning.
www.korpensoga.com
www.tobeouterwear.com

Premiär! MOTO-TREK släp & lastbilar med stort lastutrymme.
Skoter - cross - enduro - gokart - servicebuss
Med eller utan bodel till fantastiska priser
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Ex. Peugeot Boxer med bodel och stort
lastutrymme 324 000:- inkl. moms

www.jbtrailer.se

Halmstad 035 - 50 222 Stockholm 08 - 791 88 88 Umeå 090 - 206 60 40
JB Trailer.indd
Trailer.indd 11
JB

2012-12-18 19:59:13
19:59:13
2012-12-18

Se webshop:

www.blingfactory.fi
bli

C&A Pro skidor!

På lager har vi flera olika modeller och färger
för att passa just din skoter. Se webshopen för
pris och mer information.

ROX Styrhöjare

Scott Safari Boot
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TÄVLING!
VINN EN WOOLLY!

Var med och tävla om en egen Woolly. 3-lags vindavvisande stickad jacka
i ull och fleece. Gå in på www.snowrider.se, klicka på tävling och svara på
frågan och du är med och tävlar. Vi vill ha ditt svar senast den 10/2 2012.
Vinnarna redovisas i SnowRider nr 6/1213.

Juryn består av representanter för SnowRider och Jofama. 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.

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
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Försäljning
Reservdelar
Service

www.salab.nu
Sveg • 0680-718330

Snöskoter & Fyrhjulingar
Släpvagnar Snöslungor

•Servar och
reparerar alla
märken
•Tillbehör
•Reservdelar
Tel: 0687-303 75 Fax: 0687-305 50

www.asa-suspension.com

www.montanasweden.se

Tords Motorservice

•Sulor
r
•handskaMAT
•kläder lement och

Begagnade reservdelar till alla
märken

snart sportlov

med inbyggda värmee
ier
uppladdningsbara batter

...förslag på gott att ta med till skidbacken
Skinkpiroger

Tunnbrödsklämma

4 portioner

4 portioner

Ingredienser:
Deg:
1 st ägg
100 g mjöl
1 tsk olja

Ingredienser:
4 ark tunnbröd
1 dl messmör
1 msk Gin
800 g kokt potatis
500 g rosastekt renstek
sallad
salt
peppar

www.tordsmotorservice
Tele: 0921-470 290

Fyllning:
100 g skinka, tärnad
0.5 st purjolök
1 dl ädelost av god kvalitet
1 dl grädde
salt
svartpeppar
2 st ägg

KN RACING

2 st
Ingredienser:
2 baguetter
ca 4 msk grön pesto eller oliver i tub
salladsblad
2 skivor brie
1 tomat i skivor
8 skivor ostsalami
2 skivor parmaskinka
några svarta oliver, utan kärnor

BÅGE/UNDERKÖRNINGSSKYDD

Gör så här:
1. Blanda samman messmör och gin i
en skål.
2. Skiva köttet tunt och dela potatisen i
små bitar. Hetta upp en panna och rista
Gör så här:
rensteken, vänd potatisen i pannan.
1. Blanda först ingredienserna till degen.
3. Lägg upp tunnbrödet på smörpap2. Sätt ugnen på 200 grader.
#1 när de gäller chassie, stötdämpare & variatordelar
tillHetta
dinuppYAMAHA
per och fördela potatisen och köttet på
en stekpanna och fräs purjolöken i olja
brödet. Salta och peppra.
eller smör tillsammans med skinkan.
4. Ringla messmöret över och lägg
Tillsätt grädden och smula ned ädelnågot salladsblad på vardera bröd innan
osten. Låt svalna och rör i ett ägg så att
Mono-Shock
det rullas ihop. Vira in i smörpapper och
konsistensen blir tjock. Krydda efter
servera.
Reservoar Kit
egen smak. och reparationer till kompletta
Renoveringar
Variatorkitt/Helixar/Fjädrar/Slitdelar
3.
Kavla
ut
degen
och
tryck
ut
4-8
plattor
omschimsnings och fjäderpaket från Pioneer
med
hjälp
av
en
skål,
fördela
fyllningen
FX/RS/RX Nylatron Framvagns Bussningar
Performance.
Finns till dom flesta modeller.
och tryck ihop till piroger. Lägg piroRX/RS Kraftigare Krängningshämmare
gerna på en bakplåt. Kläck ett ägg i en
Förlängningssatser/No-Slip Drivhjul
kopp och vispa lätt. Pensla pirogerna
med ägget
och baka i ugnen i cirka 15
www.facebook.com/knracingproducts
minuter.
4. Servera gärna
med en god sallad.
Hela Thunder
Products
sortiment

PRODUCTS

Baguette med
salami

Gör så här:
Vik upp bröden och bred lite pesto eller
olivpasta på snittytorna. Lägg i salladsblad, brieost, tomatskivor, salami och
skinka. Klicka mer pesto eller olivpasta
på och garnera med några oliver. Slå
gärna in bröden i plastfolie och låt dem
ligga svalt en stund före servering.

Nu äntligen finns det en frontbåge till Polaris 2011-13

SERVICE & MODIFIERING
AV YAMAHA STÖTDÄMPARE

Använd din
Polaris
Snowcheck!

Vi finns även på Facebook!

till alla märken, kolla vår hemsida

INTELAJET

De mest avancerade bränslesystemet till din skoter

911 CLUTCH COVER

Ger dig prestanda som en dyr eftermarknads variator

TORQUE WING

1
Original
SLIPP
AVGASERNA
Den skyddar huven och buken från sly, grenar och springbjörkar m.m
NÄR DU KÖR, Monteras enkelt i befintliga hål
ANVÄND...
Tel: 0661-220 00

www.knracing.se 0950-10899/070-5568634

www.bksystem.se
- En förgiftad familj är ingen hitt, ett Bk-system löser problemet ditt.

Helt nytt förgasartillbehör för ökad prestanda

www.bksystem.se
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Berg och dalar med
två skotrar.
Förare: Björn Friström

fått bukt med problemen och därmed
också låter motorn få visa sin potential.
Förra året hade vi en RMK 600
samtidigt som mina åkkompisar hade
800-kubikare vilket i slutändan fick mig
att välja det större motoralternativet i år.
Vi hade dels kört den nya Pro RMK:n
i ett tidigt stadium i höstas men också
läst om hur mycket bättre den ”nya”
2013 års modell ska vara än fjolårsmaskinen. Vi ska verkligen utröna detta i
vårt lössnötest vi kommer att genomföra i början av januari, eftersom jag
inte kände så stor skillnad vid provkörningen i våras. I skrivande stund så har
jag inte kört en meter med vår maskin,
men imorrn bär det iväg. Jag återkommer i ämnet Pro RMK 800.

Yamaha Apex XTX

V

ad är det egentligen som får en
att lägga ut massor av pengar
för att få bada i lössnön? För
min egen del så är det den där overkliga känslan man får när man obehindrat av all snö tar sig från ett ställe till
ett annat på nolltid. Det finns egentligen
ingen annan snöskoterkategori som är
mer specialiserad på sin uppgift än just
lössnömaskinen då den är riktigt kass
på allt annat. Vi har haft massor av olika
långa skotrar genom åren och faktiskt
en uppsjö av Polaris 800-kubikare. Vi
har haft blandade känslor för denna
motor då den går riktigt bra, men varit
begåvad med massor av småkrångel,
vilket i sin tur inneburit att maskinen
stått oförsvarbart många timmar för
uppdatering eller rena reparationer. Det
verkar numera vara som så att Polaris
4-12/13

Jag kan lätt erkänna att jag har en viss
svaghet för Yamahas 4-cylindriga maskiner, framför allt när dom numera har
servostyrning. I år finns Apexen bara att
tillgå som halvlång maskin, men enligt
mig så gör den sig bäst i den skepnaden, i alla fall om man vill åka led. Och
det är just på leden jag vill befinna mig
vissa gånger. Visst är det kul att åka
lössnö, men maskinerna som fungerar
bäst till detta har minst sagt sina begränsningar då det gäller annan körning.
Även om en Apex numera har dryga
160 hästar, så svarar den utmärkt på
lite trimning, framför allt på all form
av överladdning. I min mening så fördubblas inte bara effekten i samma takt
som antalet bar man överladdar den
med, man fördubblar också rolighetsfaktorn. Lågt räknat. Vill man behålla

tillförlitligheten samtidigt som man vill
ha oanade fartresurser är det läge att
lägga sig runt 300 kusar på en sån här
maskin. Då kan man åka tur och retur
till månen och lite till utan något som
helst krångel, om man ska lyssna till
massor av skoteråkare som valt denna
lösning. Sagt och gjort. En Apex XTX
2013 inhandlades och skickades upp
till Erik Marklund och Mc Xpress. I
samma veva beställdes ett rejält dubbkit till maskinen. Dubb och turbo blir en
intressant kombination som kommer att
få bekänna färg i bland annat BLS då
vi kommer att ha Apexen som referensmaskin till årets standardvärstingar.
I skrivande stund (mitten av december) så har vi precis skickat iväg maskinen utan att ha kört en meter. Vi väntar
med spänning på en trevlig julklapp
som förväntas återkomma alldeles
snart.
Du kan lita på att vi är sugna på att
låta denna best få bekänna färg i vinter.

Post-it lapparna lanserades 1981.

Hur stor skillnad gör alla årets uppdateringar egentligen?

Med ganska exakt 0 mil på mätaren
lastades XTX:en på en lastbil för att
resa upp till Altersbruk och Mc Xpress.
Ett 300-hästars turbokit kommer med
största säkerhet göra denna maskin
lite ystrare.
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Dags för Mountainskoter!
Förare: Daniel Orevi

En stor anledning till mitt val av
långtestare är dom innovativa
tekniska lösningarna som tMotion.

ledskoter och i vinter är det dags för min
första renodlade lössnöskoter. Det finns
flera mycket intressanta maskiner att
välja på och när Ski-Doo presenterade
nya Summit Rev-XM var valet klart.

Tekniska innovationer
Jag gillar den väl beprövade 800 E-tec
motorn och nu kommer flera nya innovativa tekniska lösningar, t ex tMotion
boggi och FlexEdge-matta. Längdmässigt finns den i 146, 154 och 163 tum
och för mig känns mittenlängden som
den optimala kompromissen mellan
klättringspotential och manöverbarhet.

Praktiskt är trevligt

Plats för extra
goggles är mycket
välkommet, varma
dessutom.

Jag gillar de praktiska aspekterna av
denna skoter med förvaringsfack och
då särskilt det uppvärmda facket bakom
rutan. Det är oslagbart att kunna byta
till ett par varma och torra googles efter att ha dykt i lössnön ett par gånger
med dyngblöta och immiga googles som
resultat.

Bottenlöst puder

M

in skoteråkning har de senaste
två vintrarna utvecklats från
mycket ledåkning till nästan
bara lössnöåkning. I samma takt har
skotervalet gått längre och längre ifrån
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Jag skall pressa skotern till sitt yttersta
i lössnön för att se om den levererar i
alla lägen. Jag hoppas på massor av snö
vecka 10 i Jorm och sedan sol vecka
18 i Gränsen. Detta skall bli min bästa
vinter hittills och förhoppningsvis skall
Summiten vara med ända in i maj.

Belysningen i flygplanskabinen släcks vid start och landning för att ögonen ska ha vant sig vid en eventuell nödsituation.
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Låt det snöa!
Förare: Micke Kvilten

att köra ut bilen ur garaget omgående.
Jag äger ju i och för sig inte denna mäktiga best, utan har den till godo som
långtestare under denna än så länge
halvtaskiga vinter, kallt med lite snö, vill
ha mer snö. För att kunna utnyttja dess
fulla potential behövs det puder, mycket
puder, men hoppet är det sista som jag
ger upp.

Het maskin

”

Extrem prestanda – extrem frihet”.
Så lyder en slogan på faktabladet,
och oavsett om de då syftar på motorn eller på maskinen som helhet, är
jag böjd att hålla med. Den är extremt
lång, extremt snygg och ja, helt enkelt
bara extrem.

Aldrig tidigare varit för lång
Äntligen är den långa väntan över, och
lång är den verkligen, nästan tre och en
halv meter totalt. Det är en imponerande
siffra när man som längst haft en Crossfire i sin ägo. Hade planerat att ställa den
i skjulet ute på gården men tji fick jag,
den var på tok för lång. Det fick bli till
4-12/13

vanlig led. De branta fotstegen är bra
skurna och härligt vassa, vilket jag fick
känna på när klumpiga jag skulle äntra
skotern och slant. En annan bra sak är
att styret är justerbart, vilket är standard
på M-Riden. Ser ärligt fram emot en
spännande vinter och ska försöka spendera så många timmar som möjligt på
denna maskin, vilket jag återkommer till i
senare nummer.

Diskret men snyggt dekalad och vassa
fotsteg.

Med Yamahans Ascent 57-matta, som
är 162” lång, förväntar jag mig att det
biter i ordentligt. Har till dags dato, en
vecka in i december, endast tagit en liten provtur på första snön. Turen i sig
var ganska intetsägande, men jag kan
ju i alla fall skryta med att jag varit ute
och kört lite. Den trecylindriga fyrtaktaren startar väldigt lätt med elstart, något
som jag inte direkt är bortskämd med.
Det som imponerade på mig direkt under den första provturen var de grymt
heta handtagsvärmarna som kan behövas i vårat bistra klimat. Om man som
jag också tidigare råkat ut för en del
förfrysningar välkomnar jag dessa justerbara värmare.

Även vass
Användningsområdet för denna maskin
är som de flesta förstår djupsnö, men
enligt en välrenommerad källa (chefen),
så färdas man behagligt också efter

Den justerbara styrhöjaren är ett välkommet inslag på M-Ride.

En björn som ligger i ide går inte upp och kissar.

57

Äntligen vinter!
Förare: Micke Ljungberg

känner jag ett stort sug efter en riktig
lössnömaskin i år.
Efter att ha provkört alla lössnömaskiner ifjol valde jag till slut Lynx 800 BoonDocker 3900 DS till i vinter, trots stora
nyheter ifrån framförallt Ski-Doo och
Polaris, så ska det bli riktigt kul att köra
Lynx första riktiga lössnömaskin. Ska bli
riktig spännande att se om den lever upp
till mina förväntningar.

Lite mer tillbakaflyttad körställning
om man jämför med konkurrenterna.

Gälar på fotstegen

E

fter en pissblöt och halvljummen
sommar är så äntligen vintern på
gång på allvar. Nu slipper man
äntligen flytta på den där j**la studsmattan för att klippa gräset, poolen behöver
inte heller den fyllas, tömmas, rengöras,
blåsas upp, lagas med mera med mera.
Snö och kyla ska det va! Eller ja, det
kanske inte behöver vara så jättekallt
heller.

Stort sug
Vad ska man då äntra för blodtörstigt
muskedunder i vinter då? Efter att ha
kört en kort sportmaskin förra vintern
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Nånting som ska bli roligt att utvärdera
i vinter blir DS:ens glidplast som sitter
under fotstegen. Dessa ska förhindra
snö från att komma upp på fotstegen,
samt glida bättre på snön, men är även
utformade att vika sig nedåt när man vill
trampa ner snön igenom evakueringshålen i fotstegen. Låter kanske krångligt
men är väldigt simpelt konstruerade.

Mycket åka
Har bara hunnit köra nån liten kortsväng
här i Mora i skrivandes stund, men den
känns faktiskt riktigt lättmanövrerad i
den lilla snö som finns. Jag ska iväg och
köra en första riktig skotersväng nu till
helgen, sen har jag tagit ledigt tre veckor
över jul och nyår så det ska faktiskt bli
mycket skoter nu i vinter!
Ps. Nu i förvintermörkret skiter jag i
att boggieskenorna inte är svarta, men
nog fasen var den assnygg med svarta
skenor som på förseriemaskinerna. Ds.

Vad ska vi kalla dom grejorna
för? Glidplast, snöklaffar eller
kanske fotstegsgälar.

Den historiska förklaringen till att vi skakar hand när vi hälsar är för att visa att man inte har något vapen.
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Tillbaka till rötterna.
Förare: Stefan Sund

A

tt välja vilken långtestare man
ska köra är ett angenämt problem, men ändå inte helt lätt. De
senaste två åren har valet fallit på mountainmaskiner bara för att det är så härligt
att surfa runt i meterdjup snö och alltid
kunna ta sig dit man vill. Men om det inte
kommer så mycket snö, vad gör man
då? Jo, då transporterar man sig i makligt tempo längs lederna i en febril jakt
efter en skänk från ovan. Alternativet är
att alltid lasta och transportera sig med
bil en himla massa mil innan man hittar
snö där man kan åka ordentligt.
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Nä, i år ska jag ha roligt vart jag än
befinner mig med min skoter. Det fick bli
en av dom hetaste nyheterna och en efterlängtad sådan, Arctic Cat F 800 RR.
Senast man tog ett sådant här grepp
från Arctic Cat var när vi konsumenter
krävde att det skulle komma något som
var lite mer spännande och roligare än
det Twin Spar-modellerna kunde ge oss.
Året var 2009 då man släppte en renodlad tävlingsmaskin i enduroutförande,
Sno Pro 600 XC. Då denna maskin var
allt annat än användarvänlig kom ganska omgående ropen efter en 800 med
fördelar som till exempel separat smörjning, men den kom aldrig, förrän nu!
Då som nu är det alltså en maskin
med samma set-up i dämparna som
på enduro eller cross-country skotern.
Även chassit är det samma som på
fjolårets tävlingsmaskin med alla dess
förstärkningar. Det civila med maskinen
består i att den har en 800 med separat
oljesmörjning, EFI och elektronisk back,
och dessutom kan man få el-start om
man så önskar. Sedan är det även helt
normala reglage och 12V-uttag, så allt
man behöver finns där.

Bara står där
Ungefär samtidigt som jag hade stoppat
undan gräsklipparen anlände skotern
på gården. Det var alltså inte läge att ta
oskulden på direkten utan att först ge
den lite omvårdnad. Med omvårdnad

menar jag att beställa dom tillbehör jag
vet att jag måste ha och att kolla hur allt
står inställt standard. De beställda tillbehören som innefattade handskydd, extra
låg ruta och mesh-tyg monterades utan
några som helst problem, men att kontrollera inställningarna var svårare än jag
trodde, eller mindes.
Då jag även har en sådan där Sno Pro
600 XC i garaget med ungefär samma
utseende i boggin måste jag ha förträngt
hur krångligt det är att ställa kompressionen på den bakre boggi-dämparen!
Efter att ha vikt mig dubbel och krystat
fem gånger var ändå mejseln på plats,
men jag varken kände eller hörde några
klick. Nu får jag hoppas att den står bra
inställd så jag slipper göra några justeringar, annars tar jag ur boggin nästa
gång. Desto bättre gick det fram med
FOX Float Evol X-dämparna som är
betydligt mer användarvänliga och lättåtkomliga.
I vinter tänker jag testa RR:en mot den
där andra gröna saken i garaget och jag
misstänker vilken maskin som kommer
gå vinnande ur den striden, men jag är
långt ifrån säker. Ser man på rena siffror
har RR:en ett överlägset vikt/effekt-förhållande på 1,27 kilo/hk att jämföra med
1,44 kilo/hk hos Sno Pro 600, frågan är
om gamlingen kan knapra in försprånget
något tack vare år av modifiering.
Nu har det faktiskt kommit lite snö så
det är snart dags för drabbning!

Japaner är den befolkningen som är minst stolta över sin nationalitet.

Bland annat stod ett mesh-tyg för variatorsidan på inköpslistan. Här ser man
även den nya skruven till sidopanelen
om man tittar riktigt noga, eller inte...

Att föra bok på inställningarna har den
fördelen att man alltid kan hitta tillbaka.
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NYHET!

Vi har 30 år
i branchen

Vi gör skoterkälkar
efter kundensönskemål
TM
OVIKENKÄLKEN EXTREM 2.0

www.o-mek.se
SPECIFIKATIONER

Efter över ett år av tester och produktutveckling hos bland annat Skistar i
Åre och fjällräddningskåren i Jämtland presentrar vi nu en helt ny modell av
vår populära EXTREM -modell: OVIKENKÄLKEN EXTREM 2.0
När andra tillverkare satsar på massproducerade lågpriskälkar ”50%
under konkurrenterna” så gör vi tvärt om. Vi utvecklar ständigt våra produkter och vägrar kompromissa med kvalitén. Vi har gjort kälkar i 30 år och har
alltid fokuserat på kvalitet framför låga priser.
Kälken vänder sig till bland annat till fjällanläggningar där transport av skadade med skoter i slalombacke görs dagligen, men den passar naturligtvis
till alla som ställer höga krav på sin utrustning både professionellt och till de
som bara nöjer sig med det bästa privat.

Tele: 0643-10560

Kälken är den första och enda kälken på marknaden med A-länkarmar och
påskjutsbroms. Vi har höjt kälken något mot de tidigare modellerna och
samtidigt ökat spårvidden. En av fördelarna med A länkarmen är att den har
en gummikudde som gör att kälken tål mer vikt och att den går att använda
även om stötdämparen skulle gå sönder.
Den har en bromsgrimma konstruerad som våra timmerdoningar (vid tung
last åker grimman ner i snön vid utförsbacke eller inbromsning) Denna funktion går även att låsa vid lättare last och terräng.

Lastkapacitet: 1000kg
Flakbredd innermått: 870mm

Brown Couch AB 070-677 14 81

www.spyoptic.com

Flaklängd: 2100mm
Total längd: 2700mm

info@o-mek.se
Spårvidd: 1000mm
Draghöjd: ca. 45-50cm
Dragögla även bak.

Till kälken finns även följande utrustning:

www.hanseriksson.se

Lastsarg 50cm hög. passar invändigt i kälken.
Sarglock av plastpressening. fästes med gummistroppar.
Justerbara timmerbankar
Ryggstöd
Dunkhållare fram för 20 liters dunk.

Box 94, 830 24 OVIKEN
Tel: +46 0 643 105 60
info@o-mek.se, www.o-mek.se
25ÅRS GARANTI Eftersom Ovikens mekaniska alltid levererar produkter av hög kvalitet kan vi garantera en lång livslängd vid rätt hantering. Vår garanti gäller i 25 år för produkter inköpta efter april månad 2010
mot uppvisande av giltigt köpbevis. Garantin gäller vid normal användning och vid tillåten lastkapacitet. Garantin gäller ej plastbeslag, stötdämpare och packboxar som utsätts för naturligt slitage. Det är upp till
leverantören att bedöma vilka skador som omfattas av garantin. Ovikens mekaniska tar inget ansvar för kostnader på grund av stillestånd eller andra direkta eller indirekta kostnader samt skador.

Upplev naturen i våra 250 mil preparerade skoterleder från
Älvdalen i söder via Särna och Idre till Grövelsjön i norr.
Stuga från 1.500 kr. Gäller tors-sön för upp till 4 personer.
Information och bokning ring 0771-99 88 00 VisitIdre.se

0684 - 294 50 | www.motorfritid.com

• Nya & beg. skoterdelar till alla märken
• Original reservdelar till hela Kawasakis program.
• Servar och reparerar alla fyrhjulingsmärken på marknaden
• Orginaldelar till Suzuki ATV, MC samt TGB ATV

www.luleaskoterdem.se
ATV

Tel: 0920-34142, 070-5734440 Öppettider, 10-00-17,30 månd- fred lunch 11,30-12,30

VARIATORKIT!
www.SpeedTech.se

070-3810440
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Välkommen till Jämtlandsfjällen.

www

Två campingar med stugor och husvagnsplatser med ström
och mil efter mil med skoterled.
• Konferens • Skoteruthyrning • Events • Fiske
• Jakt • Restaurang • Guidade skoterturer

Utbytes cylindrar
till alla märken

070-3973412

BIGRIVERCAMP.SE

"När borta är som bäst"

www.marsfjall.se

www.goransmotor.se

FETASTE!
RNA!
BILLET DELA
• BILLET WHEELS • FÖRLÄNGNINGSSKENOR

• STYRHÖJARE
TX.COM
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www.billetx.com

12V - Batteri - motorcykel - snöskoter - oavsett blir du varm - GARANTERAT!

www.värmekläder.se
0523 - 611501 - LYSEKIL

0684 - 294 50 | www.motorfritid.com

När Kung Bore sviker, alternativt har släppt snön
över Stockholm eller ännu längre söderut, finns
det bara en väg. Denna väg stavas släpvagnar!
Här hittar du en del av alla släpvagnar som finns
där ute, alla mer eller mindre anpassade för just
snöskotrar.

Twin XL
Sveriges mest sålda skotervagn. Tillverkad i Sverige. Lastar enkelt två skotrar
eller en skoter och en packpulka. Helsvetsad kaross med inbyggda hjulhus och
generös lasthöjd i den lackerade aluminiumkåpan. Utrustad med skruvtipp,
säkerhetsstag och invändiga lastöglor.
Pris: 27.900:- (Hör med din närmaste återförsäljare)

Lööve LT1304

Lööve LT1303

LT1304 är en optimal aluminiumtrailer
för dig som ska frakta din snöskoter.
Flakmåttet 367x156 cm gör att den
rymmer dagens lite längre skotrar utan
att vara onödigt bred.
Färger: Aluminiumkåpa i svart eller vitt
(tillbehör)
Storlek: 367x156 cm invändigt
Pris: från 43.625:- inkl. moms

LT1303 är en aluminiumtrailer med
generöst tilltagna mått som rymmer
två snöskotrar. Kan extrautrustas med
kåpa, tipp, skyddsplast på flak m.m.
Färger: Aluminiumkåpa i svart eller vitt
(tillbehör).
Storlek: 427x186 cm invändigt
Pris: från 54.875:-

www.loove.se

Inline XL
Som gjord för skotertransport. Inbyggda hjulhus som ”spårar” efter bilen gör
vagnen lättdragen och sparar samtidigt drivmedel. Lastar enkelt två
skotrar eller en skoter och en packpulka. Helsvetsad kaross med inbyggda
hjulhus och generös lasthöjd i den lackerade aluminiumkåpan. Utrustad med
skruvtipp, säkerhetsstag och invändiga
lastöglor. Tillverkad i Sverige.
Pris: 36.500:- (Hör med din närmaste
återförsäljare)

www.4psläpet.se

Tiki Treiler B 390 SNOW
Bromsad varmgalvaniserad skotervagn med invändiga hjulhus, fällbar samt löstagbar fram samt bakläm, däck 185/70 R 13C. Tipp, tippskruv samt stödhjul som standard, invändiga samt utvändiga bindöglor, flakbotten av vattenbeständig plywood,
helsvetsad dragkonstruktion. Invändigt mått 390x190 cm. Totalvikt: 1300 kg Maxlast: 913 kg. Säljes med bl.a. aluminiumkåpa som tillval.
Pris: 25.500:-

Cyclone 140

www.tiki.se
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Premiär 2012 för den nya generationens släpvagnar för
motorentusiaster. Släp med lastutrymme samt bodel /
sovloft till ett fantastiskt pris!
Färger: Valfritt
Pris: 107.000:-

www.jbtrailer.se
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Vindrutor

Passar modellerna
3500, 4500.
Finns även rutor till:
5000 86-88.
List ingår.

Prenumerera pa

1200 kr

M
MM

Ink. moms + frakt

NostalgiMM

www.ockelbo-collection.se

Siljansnäs

Maskin AB

Släpvagnar, skotersläp, båttrailers,
biltransporter... hos oss hittar du vad
du behöver för transporten.

www.siljansnasmaskin.se
Tel: 0247-23500
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JA Jag vill ha 6 nummer av tidningen för endast

sta

-Po

335:-

JA Jag vill ha 12 nummer av tidningen för endast

635:-

B

SVERIGE
Porto Betalt

Namn:
Adress:
SVARSPOST
788 066 000

Postnr&Ort:

792 20 MORA

Tel:
OBS! PRISERNA GÄLLER ENDAST INOM SVERIGE.

Prenumerationen övergår i en bekväm tillsvidareprenumeration.
Beställningen går även att göra på otlas.jetshop.se fax: 0250-22883 eller telefon: 0250-22885
Kontakta oss för priser utanför Sverige.

POSTTIDNING B
SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora

7 8 8 0 0 6 0 0 1

motocross mc fiddy snöskoter streetwear

24mx.se | info@24mx.se | 08 - 605 38 80
Drivremmar
Gates och Carlisle
från

385 kr

CTEK
MXS 5.0
Batteriladdare

Rullbocksats

599 kr

599 kr

799 kr

0%

-25 %

-3

Styrhöjare
Billet X

SnoPro
Kolvar
från

1 595 kr

399 kr

FraktfriLägsta
Lägsta
Lägsta Prova
Lägsta
Prova
Prova
60
dagars
60 dagars Lägsta
Provae-handel
60 dagars
Aktuella
Aktuella 60 dagars
Fraktfri Trygg e-handel
Fraktfri
Aktuella
fri
Prova
60 dagars
Aktuella
Fraktfri
Trygg e-handel
Trygg
pris-garanti
hemma-service
leverans
pris-garanti
pris-garanti
pris-garanti
hemma-service
hemma-service
öppet
öppet köp
hemma-service
öppet
köp köp
lagersaldon
lagersaldonöppet köp
everans
leverans
lagersaldon
ns
pris-garanti
hemma-service
öppet köp
lagersaldon
leverans

839 kr

FULLT JUSTERBAR!
Billet X Styrhöjare. Fullt
justerbar (10-15cm), inga
verktyg behövs!
Stående eller sittande
körposition? Ställ in styret
snabbt och enkelt precis
så som du vill ha det.

Aktuella
Trygg e-handel
lagersaldon

Fraktfri
leverans

Prova
hemma-service

Lägsta
pris-garanti

60 dagars
öppet köp

Ak
lage

