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Ledaren
I skrivande stund väntar vi på snön samtidigt som vi 

hela tiden får ta del av olika branschrykten om näst-

nästa års maskiner, och detta innan denna säsong ens 

har börjat. Några saker vet vi redan medan vi önskar att 

andra vore sanna utan att för den skull hoppas allt för 

mycket. Ett rykte är mer seglivat än andra och sticker ut 

lite extra. Detta rykte låter otroligt, men ändå fullt rimligt 

då det skulle vara en bra lösning för båda enligt ryktet 

inblandade partner. Håll i er, ha i åtanke att det bara är 

ett rykte och att jag inte har en aning om det stämmer 

eller ej. Ryktet säger att säsongen 2014 så kommer Ya-

maha att leverera alla 4-taktsmotorer till Arctic Cat! Om 

detta är sant (vilket jag inte vet något om) så känns det 

som något bra. Ryktet säger också att Yamaha kommer 

att presentera minst en ny generation av snöskoter och 

en rad uppdaterade motorer för att återigen ge de an-

dra fabrikanterna en match i uppvisandet av den teknik 

vi vet finns inom väggarna hos japsarna. Vi vet sedan 

länge att Yamaha är ett försiktigt företag, samtidigt som 

de också oväntat gav oss RX1:an för tio år sedan. Vad 

vi kan förvänta oss av dem är i princip omöjligt att sia 

om, även om vi vet att det blir en genomarbetad pro-

dukt som är trygg och bra. Vad Arctic kommer att göra 

med sina Yamahamotorer (om det nu blir så, ett rykte, 

kom ihåg det) vette gudarna. Då det gäller Arctic Cat 

så kan man förvänta sig i princip vad som helst. Vi har 

ojjat oss över deras turboskoter som ska vara så stark. 

Glöm inte att de för tolv år sedan presenterade en 

1000-kubiks tvåtaktstrippel på lika många hästar som 

dagens fyrtakts turbomotor. Arctic Cat är företaget som 

gör vad de faller dom in och det skulle inte förvåna mig 

det minsta om de presenterade en tre- eller fyrcylindrig 

turbomotor som slog knock out på det mesta skoter-

världen sett förut. I den bästa av världar så skulle framti-

den se ut så om jag fick önska, gissa och tro. Men vem 

vet, rykten är rykten och verkligheten brukar ofta vara 

betydligt mer sansad och tråkig. Den som lever får se.

2014 är för övrigt året då vi förväntar oss ett helt gäng 

uppdateringar på motorsidan från alla tillverkare ef-

tersom utsläppskraven skärps och gör exempelvis 

550-fläktisarna omöjliga att sälja. Vi förväntar oss rejäla 

uppdateringar på det mesta då och för oss journalister 

är det ju bara dryga halvåret tills vi också får köra dom.

Oavsett så skriver alla tillverkare upp sina maskiner 

som de mest fantastiska av alla och i USA är de rik-

tigt hårda mot varandra i mer eller mindre snedvink-

lade jämförelsetester där den egna nyheten är lättast, 

starkast, snålast och snyggast. I Sverige håller alla en 

snällare linje och man sköter sitt eget istället för att ge 

sig på någon annan. Vi som läser alla pressreleaser har 

sett det mesta och förhoppningsvis också lärt oss sålla 

i alla nyheters viktighet.

En rolig detalj som jag reagerat över är när man uppda-

terar en befintlig modell och skriver i den amerikanska 

pressreleasen att de gjort en del småändringar vilket 

i sin tur betyder lite mer hästkrafter, utan att vara mer 

specifik än så. Ett exempel är Polaris nu gamla racer-

maskin och trotjänare IQ 600 R är uppdaterad in ab-

surdum och har så gott som varje år (den kom 2005) 

fått lite extra hästkrafter. Rent logiskt så är det snart 

200 kusar i den, om modellen får gå kvar några år till. 

Naturligtvis är det inte så, men som garvad snösko-

terjournalist blir man lite full i skratt när vi nystar i alla 

siffror vad det gäller mått, vikt, effekt och allt annat som 

är viktigt för en snöskoter, och inser att fabrikanterna 

naturligtvis matar dig som köpare med de allra bästa 

siffrorna för att vinna just dig till sitt lag. Det hela kan 

vara ganska osammanhängande när du ser att en snö-

skoter registrerats med helt andra effektsiffror än vad 

som står i reklambroschyren och att den väger något 

helt annat än vad som uppges, om vikten ens anges. 

Kanske den i sammanhanget var för tung och därmed 

glömdes dessa siffror bort? Vi kör BLS eller Bästa Led 

Skoter varje år och kommer oftast fram till att den star-

kaste eller lättaste maskinen sällan vinner detta test. 

Med andra ord, det är sällan eller aldrig man kan se 

i en faktaspecifikation om en maskin är snabb eller ej. 

Ett hett tips för dig som är torsk på siffror och tabeller 

är att ta en extra titt på vår ”Snöskoterguiden” där vi 

sammanställt varenda vettig siffra på alla 101 maskiner 

som går att köpa just idag. Du hittar Skoterguiden på 

din närmaste mack.

Nä nu sätter vi oss och väntar på snön va!

Chefredaktör Friström

Chefredaktör & ansvarig utgivare:
Björn Friström 
bjorn@snowrider.se 070-2093961

Redaktör:
Stefan Sund
stefan@snowrider.se 0250-22884

Ekonomi, nyhetsredaktör:
Mikaela Friström
mikaela@snowrider.se 0250-20505

Annonschef, nyhetsredaktör: 
Marita Skommar
marita@snowrider.se 0250-20533

Annons, nyhetsredaktör: 
Carina Boström
carina@snowrider.se 0250-22887

Layout:
Ann-Sofie Dahl
annsofie@snowrider.se 0250-22885

Nummer: 2-12/13 Årgång: 16
Foto omslag: Dave Best
Utgivning nr 3 2012/13: 4 december
Annonsstopp: 2 november

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

Tryck: Sörmlands Grafiska 
Distribution: Interpress 
ISSN: 1403-0144

Adress:
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora
Tel: 0250-228 85
Fax: 0250-228 83
Telefontid vardagar 8-16

Prenumeration & Shop:
www.snowrider.se 
pren@snowrider.se 
0250-22885
Telefontid vardagar 8-16
Pris: 6 nr (1 år) 329:- 12 nr (2år) 629:- 

4 2-12/13





6 2-12/13









Årets mångsidigaste snöskotrar.
Av: Stefan Sund

Från början var en hybrid en sport-
maskin som man förlängt och 
satt på en matta med lite högre 

kamhöjd. Nu för tiden kan en hybrid lika 
gärna vara en lössnömaskin som man 
kortat några tum, men behållit den enor-
ma kamhöjden. Det finns alltså minst två 
helt olika sorters hybrider att välja mellan 
för dig som konsument.

Det har numer blivit så förvirrande att 
man under testkörningarna ibland måste 
stanna för att kolla vad skotern heter 
för att vara säker på vad man kör för 
maskintyp. Gränserna mellan de olika 
klasserna var alltså betydligt lättare att 
skilja på förr. Därmed inte sagt att det 
var bättre förr!

Vet du förresten vilken den första hy-
briden skulle kunna anses vara? 1974-
års Ski-Doo Everest! Med dåtidens 
mått en riktigt longtrack med sina 315 
centimeter i längd och 42 i bredd, hela 

fyra centimeter bredare än standardmat-
torna hos Ski-Doo som låg på 315x38 
centimeter, när majoriteten (om inte alla 
andra) även hade betydligt kortare 290 
centimeters mattor. Alla tillverkare har 
idag lite olika infallsvinkel till hybrider-
na, där vissa prioriterar dom förlängda 
sportmaskinerna och andra dom ka-
pade lössnömaskinerna. Vissa hoppar 
även över det där kapandet och andra 
smyger med bredbandare. Man gör som 
sagt allt för att ha en tilltalande hybrid att 
erbjuda och då är alla sätt tillåtna bara 
resultatet blir bra, trots att det blir förvir-
rande även för oss.

Arctic Cat
Hos Arctic Cat är det den lössnöbeto-
nade hybriden som gäller även om det 
också finns en lång sportis att tillgå. Nu 
när man är inne på andra året med detta 
chassit kan man förvänta sig en viss 

viktökning, då detta snarare brukar vara 
en regel än ett undantag. Visst har dom 
gått upp lite men inte alls anmärknings-
värt utan snarare att man har kalibrerat 
vågen och monterat en backväxel. Detta 
är förhoppningsvis positivt då detta kan 
tolkas som att fjolårets skotrar var både 
hållbara och pålitliga.

Därmed är det inte sagt att man inte 
har utvecklat och förfinat produkten 
ytterligare, för visst fanns det saker 
som kunde bli bättre och det har man 
åtgärdat från Arctic Cat:s sida. På XF-
skotrarna har man bland annat bytt ma-
terial på rullarna i sekundären, vilka ska 
palla mer än den dubbla kraften jämfört 
med tidigare. Man har också stängt igen 
det där hålet framför styrposten med ett 
plastgaller vilket ser betydligt bättre ut. 
I fjol hann man inte leverera någon el-
start till 800:orna bland annat på grund 
av tsunamin som slog hårt mot en un-
derleverantör. I år finns el-starten på 
plats, vilken dessutom går att mecka dit 
på tolvorna om man så önskar. Numer 

har ProCross-chassit inte heller någon 
bula längs bak på tunneln utan är platt 
precis som M-skotrarna. XF och M delar 
dessutom den lägre 21/49 drevningen 
avsedd för lössnöåkning.

XF 800 Sno Pro
Som brukligt tar man på Cat endast in 
det bästa. Detta betyder att vi nästan all-
tid får dom i minst Sno Pro-kostym, vil-
ket är likställt med ypperliga stötdämpar-
komponenter. Det är denna skoter som 
kan ses som en förlängd sportskoter 
när man betraktar vad Arctic Cat har att 
erbjuda. Trots att Cobra-mattan är 358 
centimeter lång har den ”endast” 38 mil-
limeters kammar, vilket faktiskt är mindre 
än vad man får på dom crossinspirerade 
F-modellerna!

Detta faktum gör trots allt inte att XF 
800 SP är hopplös i pudret, utan istället 
att den är en riktigt bra kompromiss som 
passar dom allra flesta. Med samma 
bredd mellan skidorna som på F-model-
len och den extra längden på boggin blir 

Från början skakade man hand för att visa att man inte hade något vapen i handen.10 2-12/13



denna maskin en riktigt snabb ledracer. 
Fler bidragande komponenter till denna 
ledanpassning är det fasta styret med 
höjningblock och den längre och lägre 
F-dynan. Är det ännu extremare lössnö-
egenskaper man söker finns alla möj-
ligheter att anpassa även denna modell 
efter detta med styrhöjare och annan 
matta. Men då dessa skotrar redan finns 
i sortimentet känns det lite som att gå 
över ån efter vatten.

Den här skotern är istället ur många 
avseenden en perfekt skoter för våra 
svenska leder spetsat med lagom avan-
cerade lössnöegenskaper. Att den dess-
utom är bland det snyggaste på snö gör 
ju inte saken sämre.

XF 800 HC / Limited
I fjol kan man säga att denna tuffing 
snubblade på mållinjen i vårt hybrid-
test. Den var bra på allt och borde ha 
placerat sig högre om det inte varit för 
styrningen, eller bristen på styrning. Ef-
ter leden var detta inget större problem, 

men ute i lössnön blev det märkbart. Nu 
är detta åtgärdat och man har genom 
en ny infästning i spindeln tillgång till en 
15,5 procent snävare vändradie precis 
som på lössnöskotrarna. Detta gör det 
betydligt lättare att manövrera skotern 
mellan träden i branterna och en sådan 
simpel sak som att vända på en parke-
ring blir också det enklare.

Man har även jobbat med att täta si-
dopanelen på variatorsidan på alla mo-
deller vilket förlänger remmens liv. Detta 
blir extra påtagligt på en maskin som till-
bringar den mesta av tiden vid sidan av 
leden. På just XF har man också satt dit 
ett tätare mesh-tyg för att inte snön ska 
tränga in till variatorn och orsaka att rem-
men slirar. Hos HC har man dessutom 
gått ett steg till genom att sätta en plast-
distans i sekundären, vilken har till upp-
gift att bibehålla greppet om remmen 
vid full utväxling. Denna distans passar 
även på 2012-års modeller och kanske 
kan vara klokt att sätta dit om man haft 
problem med remslitage.

I fjol fanns det nog en del förvånade 
ansikten när HC kom till landet och inte 
såg ut som på dom tidiga produktbil-
derna. Till i år är vi däremot helt säkra 
på att det sitter en M-dyna på HC och 
att den har ProClimb-tunnel. Om det är 
en 800 du vill ha i High Country så finns 
den med tre olika utseenden. Standard 
är den lik den vita och svarta fjolårsma-
skinen. Det nya är dom två Limited-mo-
dellerna som antingen är helt svarta eller 
vita, båda med lackad tunnel. Här ingår 
det dessutom en mellanstor tunnelväska 
för det nödvändigaste och en goggles-
väska framför styret, samt handskydd 
med mera.

Med fem tusen upp till en limited 
känns det hugget som stucket vilken 
man väljer att lägga sina surt förvärvade 
på. Har man behov av dessa mycket 
vettiga tillbehör tar man en limited helt 
enkelt. Vill man utrusta en High Country 
efter eget huvud gör man det. Oavsett 
hur man gör får man en mycket bra snö-
skoter som älskar lössnö, detta utan att 
offra allt för mycket av ledegenskaperna.  

XF 1100 Turbo HC Limited
Skotervärldens längsta namn bara mås-
te dessa limited-modeller från Cat ha, 
eller vad sägs om Arctic Cat ProClimb 
XF 1100 Turbo Sno Pro High Country 
Limited! Puuh, har man inte dyslexi så 
får man det nog när någon frågar vilken 
skoter man har köpt. 

Här får man förutom det som ingick 
hos 800 ltd-modellen även värme i 
dynan och en kraftigare lyftbåge fram. 
Precis som på M-maskinerna får man 

Även om High Country verkligen vill köras på sidan av leden tar man sig fram även 
där någon har satt röda kryss.

Så sent som 1820 menade man att universum var 6000 år gammalt.

XF 800 HC / Ltd
Motor
Typ: Vätskekyld 794 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem: BEFI 46 mm
Effektklass:  150
Start: Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 210 / 225
Fjädring fram/bak: FOX Float 2 / Zero Pro, Float 2
Typ av matta mm: 381x3581x57
Skidor: Mountain 6”
Spårvidd mm: 1067-1092
Att äga
Cirkapris: 142 900:- / 147 900:-
Generalagent: KGK Motor AB
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också här den nya vertikala styrstången, 
utvecklad för 4-taktarna, som hjälper fö-
raren att komma längre fram på skotern. 

Men egentligen är det som vanligt 
motorn som är den riktiga juvelen, inte 
allt lull-lull. Just denna skotern var nog 
den som genererade flest sjukt breda 
leenden under provkörningarna i USA. 
Då man hittar denna motor i många mo-
deller beror nog den höga nöjesfaktorn 
hos just HC Turbo mycket på den lagom 
långa mattan. Med sina 358 centimetrar 
i längd och 57 millimetrar i kamhöjd har 
man ett ruskigt grepp om underlaget, 
det är med nöd och näppe man lyckas 
hålla sig kvar vid styret, på riktigt!

Ger man sig ut på en pudertur känner 
man av den högre vikten hos motorn, 
men tack vare den kortare mattan jäm-
fört med M-modellerna blir den faktiskt 
ganska smidig. Men precis som med 
M-modellerna måste man lära sig tygla 
alla 177 hästarna och inte låta dom be-
stämma allt för mycket.

Då alla XF-modellerna har FOX Float 
2 dämpare så gott som överallt, valsar 
man enkelt runt skotern med pumpen i 
högsta hugg likt en cykelreparatör om 
man vill ändra något. Summeringen av 
årets halvlånga från Arctic Cat måste 
bli att det är svårt att välja, samt att man 
kan sakna en billigare instegsmaskin i 
sortimentet.

Yamaha
Även Yamaha har lagt om sin strategi 
lite för att tillfredsställa skoterfolket. Det 
populära hybridsegmentet har vuxit och 
förbättrats så mycket de senaste åren 
att det nu känns så gott som fulländat. 
Till denna säsong finns två stora saker 
som är värda att belysa lite extra, dels 
har vi en helt ny modell för oss i Vector 
LTX och dessutom den förädlade T-TX. 
Eller man kanske även ska kalla T-TX för 
en ny modell då den definitivt inte känns 
som fjolårets X-TX när man kör den.

Det absolut bästa med att vara svensk 
i dessa dagar måste nog vara att alla till-
verkarna anpassar skotrarna efter våra 
behov på ett utmärkt sätt och Yamaha 
Scandinavia är inget undantag. Det är 
faktisk en väldigt stor skillnad på vad 
vi kör borta i staterna och sedan här 
hemma några veckor senare in på våren. 

Yamaha RS Vector LTX
Första gången vi körde en Vector var 
2005 och då som nu var det en lite snäll-
lare variant av värstingen RX1/Apex. Nu 
för tiden är den trecylindriga fyrtaktaren 
uppborrad och försedd med insprutning 
precis som hos Nytro. Faktum är att det 
enda som skiljer dessa två motorerna 

Den nya fasta vertikala styrningen 
hos 1100-modellerna med lössnöam-
bitioner fungerar riktigt bra, även om 
man saknar möjligheten att snabbt än-
dra höjd.

Heter modellen High Country har den 
hela 57 millimeter höga kammar till sin 
hjälp i lössnön.

Till skillnad från High Country-modellerna är körställningen lite lägre och sportigare 
på XF 800 SP, den delar dessutom dyna med F-modellerna.

Hos oss kommer 800 HC ha dessa färg-
er medan Limited-modellerna antingen 
är helt svarta eller vita.

Som en äkta hybrid trivs XF 800 SP 
alldeles utmärkt på leden.

25 procent av jordens befolkning bär den upp till 30 cm långa spolmasken Ascaris lumbriocoides i tarmen. Honan lägger 200 000 ägg per dag.

XF 1100 Turbo HC Ltd

XF 800 Sno Pro
Motor
Typ: Vätskekyld 794 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem: BEFI 46 mm
Effektklass:  150
Start: Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 210
Fjädring fram/bak: FOX Float 2 / Zero Pro, Float 2
Typ av matta mm: 381x3581x38
Skidor: Trail 6”
Spårvidd mm: 1067-1092
Att äga
Cirkapris: 138 900:-
Generalagent: KGK Motor AB

Motor
Typ: Vätskekyld 1056 cm³ 2-cylindrig 4-takt
Bränslesystem: EFI 46 mm
Effektklass:  170
Start: Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 249

Fjädring fram/bak: FOX Float 2 / Zero Pro, Float 2
Typ av matta mm: 381x3581x57
Skidor: Mountain 6”
Spårvidd mm: 1067-1092
Att äga
Cirkapris: 159 900:-
Generalagent: KGK Motor AB
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från varandra är att Vectorn har snällare 
kammar och en annan mappning.

Nu var det några år sedan vi senast 
såg till Vectorn i Yamahas utbud och jag 
måste lite skamset erkänna att jag inte 
noterade när den försvann. Men då jag 
i fjol provkörde modellen, trots att den 
då inte skulle importeras till Sverige, 
ställde jag mig frågan varför den inte 
kom till oss? Med rätt pris skulle den 
helt klart hitta sina köpare. Kraftigt upp-
daterad med bland annat servostyrning, 
EPS och en 3:e generationens framvagn 
med ny geometri och spindlar som har-
monierar med servot. Man har även gått 
igenom den 136-tum långa Mono Shock 
II CK-boggin och satt ditt hjul med ut-
bytbara lager och även nållager på sina 
ställen. Den enda dämparen i boggin är 
en HPG 46 med clickerfunktion på 30 
lägen som också är relativt lättåtkomlig. 

Mattan har samma mått som dåtidens 
Rage, som den längre Vectorn hette, det 
vill säga 381x3454x32. Detta tyder på 

att denna hybrid i första hand är avsedd 
för leden. 

Trots att den har 8HV-skidorna med 
21-millimeters djup köl upplevde vi den 
nästan lite för lätt i styrningen, Vector 
skulle nog må bra av och klara ännu ag-
gressivare skidor utan problem. Det lätta 
alternativet är dock att man jobbar lite 
med skidtrycket istället. Men hela tanken 
med Vector LTX är nog att den ska vara 
lättkörd, följsam och avslappnad och det 
är den. Trots den lägre och lite mjuka 
dynan som bidrar till sitt-ner körställning-
en är den riktigt snabb med sitt breda 
register hos motorn. Summan blir en bra 
prissatt förlängd sportmaskin som man 
orkar köra hela dagen och dessutom har 
den allt man normalt kan förvänta sig av 
en betydligt dyrare skoter!

Yamaha APEX X-TX
Trots likheterna med RS Vector rent vi-
suellt blir skillnaden enorm när man sät-
ter sig på den högre och fastare dynan 

och vrider om startnyckeln. Utan att ha 
kört en meter står det klart varför man 
får betala över 30 tusen kronor mer för 
en Apex. 

Det går inte att komma ifrån att det är 
ganska kul att kör fort på fina kurviga le-
der under total kontroll och med massor 
av effekt. Trots att dom värsta 2-taktarna 
och Apex fyrcylindriga fyrtaktare med 5 
ventilsteknik alla ger ifrån sig 160+ häs-
tar, känns Yamahas hästar helt annor-
lunda och bara måste upplevas.

Dom senaste årens förändringar i 
framvagnen tillsammans med EPS gör 
att en Apex idag känns färdig, vilket 
kanske är orsaken till att den är så gott 
som oförändrad även till i år. Att man i 
Sverige har valt att skippa den kortare 
SE-varianten känns inte som någon di-
rekt förlust så länge XTX:en finns kvar i 
sortimentet. Den extra längden hos den 
vinklade Dual Shock CK 144-boggin ger 
maskinen fördelar både på och vid sidan 
av leden. Det enda negativa med den 

längre mattan skulle kanske vara att den 
ganska orelevanta toppfarten påverkas.

Styrningen hos Apex jämfört med 
den hos Vector känns bättre avstämd 
och tack vare dom 18 centimeter breda 
8FN-skidorna håller man sig ovanför 
snön även när det är ospårat, bara man 
gasar. Att Yamaha fortfarande byter till 
en 44-matta istället för den 32:a som sit-
ter från fabrik gör skotern betydligt mer 
mångsidig och det tackar vi för. Inte för 
att den blir någon lappskoter, men an-
vändningsområdet blir lite bredare och 
man behöver inte känna sig handikap-
pad på grund av mattan.

Precis som på alla fyrtaktare krävs 
en lite längre inkörningsperiod om man 
är nybörjare i ämnet och helst på en så 
brutal pjäs som Apex med sin tyngd och 
kraft. Även om man med tiden har arbe-
tat bort mycket av motorbromsen och 
vikten är det fortfarande en ganska stor 
skillnad jämfört med en 2-taktare.

Den aldrig sinande källan till kraft tve-

Människan har i genomsnitt 100 000 hårstrån på huvudet och tappar mellan femtio och hundra strån varje dag. 

Hela Yamaha T-TX handlar om stötdäm-
pare och inte vilka som helst, Öhlins 
TTX 30 fram och singelrörs 46:or bak. 
En redan bra ledmaskin har i och med 
detta blivit något alldeles extra.

FXNytro T-TX
Motor
Typ: Vätskekyld 1049 cm³ 3-cylindrig 4-takt
Bränslesystem: 3 x EFI 41mm
Effektklass: 120
Start: Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Fjädring fram/bak: Öhlins TTX 30 / S46
Typ av matta mm: 381x3658x45
Skidor: 8JH Dual runner ski
Spårvidd mm: 1050
Att äga
Cirkapris: 144 900:-
Generalagent: Yamaha Motor Scandinavia
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även för en tunneldekal, men man har 
även lackat hela framvagnen svart. Som 
kronan på verket har man monterat en 
ny lättare och låg ruta. Likt årets övriga 
Nytro-modeller har dom en ny ECU som 
håller koll på oljetrycket åt dig och dess-
utom nya dubbla reglage till hand- och 
tumvärmen.

X-Ride är helt enkelt Yamahan för dig 
som vill ha en hybridanpassad lössnö-
skoter med både bra prestanda och en 
inarbetad kvalité.

Yamaha FXNytro T-TX
Det är nog ingen slump att Öhlins däm-
pare glänser i guld då det är precis så 
dom upplevs. 

När jag första gången körde en skoter 
med deras TTX-dämpare stod det helt 
klart varför dom också kostar som guld. 
Att en snöskoter kunde svälja ojämnhe-
ter på detta sätt trodde jag tidigare var 
omöjligt, det spelade ingen roll hur illa 
jag råkade landa så formligen sög däm-

kar aldrig att leverera när man behöver 
den och lär man sig tygla den har man 
många härliga mil bakom styret framför 
sig. Apex är, precis som vi blivit bort-
skämda med, ruskigt välbyggd med bra 
utrustningsnivå och blixtrande fartresur-
ser. 

Yamaha FXNytro X-Ride 153
För att inte alla Yamaha-hybrider ska be-
traktas som förlängda ledmaskiner har 
man skapat X-Ride, som ju egentligen är 
en mountain. Men detta är inte Yamaha 
ensamma om då det finns många ma-
skiner bland hybriderna som lika gärna 
skulle kunna kvala in bland bergsmaski-
nerna. Vilket segment man stoppar in en 
skoter i är inte mycket mer än en fing-
ervisning om vart skotern passar bäst. 
Vad man sedan använder den till får man 
bestämma själv när man utforskat sko-
terns gränser, och sina egna.

Med endast några små förändringar 
kommer X-Ride åter till startlinjen för 
ytterligare en säsong med det lyckade 
konceptet. Att räkna in Nytro i 600-ku-
biks klassen eller 120 hästars klassen, 
vilket man gör i många tester, är lite 
orättvist då den effektmässigt har visat 
på så höga siffror som 140 hästar! Även 
prismässigt ligger den lite över konkur-
renterna, även om det i vissa fall inte är 
mycket. Kontentan av detta blir att man 
får en himla massa skoter för pengarna.

Med dessa förutsättningar trivs en 
X-Ride klart bäst ute i djupsnön där 
Maverick-mattan med sin 57 millimeters 
kammar kommer till sin rätt. Även Pro-
Mountain Air-boggin är utvecklad med 
lössnöegenskaper satta i det första rum-
met. Men mycket tack vare sina luftdäm-
pare från FOX och dom 11 graders upp-
vinklade skenorna fungerar det förvå-
nansvärt bra även på en gropig led. Då 
dom flesta säkert kommer ha dämparna 
ganska mjukt satta, för att det fungerar 
bäst i lössnön, kommer den dock förr 
eller senare att oundvikligen börja kasta 
med bakänden på ett guppigt ledparti. 
Vill man ha det bästa av två världar krävs 
det här en insats med pumpen. Gör man 
bara detta fungerar den bättre än man 
kanske tror.

Nytro har alltid varit en av skoter-
marknadens trevligaste maskiner rent 
ergonomiskt, nästan oavsett hur man 
är skapt hittar man en skön körställning. 
Tack vare den justerbara styrhöjaren gör 
man det även när man står upp på X-
Ride. Man har också satt dit styret från 
sportmaskinerna, här utrustat med en ny 
högre burkrem än tidigare.

Årets maskin känner man lättast igen 
på dom nya dekalerna, där vi hos oss RS Vector finns i två stilrena färger hämtade från RS Venture.

Vector har en matta med 32 millime-
ters kammar vilket fungerar mycket bra 
på leden.

Man känner sig direkt som hemma på 
Vector då mycket är gemensamt med 
storebror Apex.

Under en helt liv på 70 år tar man cirka 600 miljoner andetag. Hjärtat slår cirka 125 miljoner slag, och ögonen blinkar omkring 350 miljoner gånger.

RS Vector LTX
Motor
Typ: Vätskekyld 1049 cm³ 3-cylindrig 4-takt
Bränslesystem: 3 x EFI 41mm
Effektklass: 120
Start: Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Fjädring fram/bak: HPG 40 / HPG 46
Typ av matta mm: 381x3454x32
Skidor: 8HV
Spårvidd mm: 1050
Att äga
Cirkapris: 119 900:- 
Generalagent: Yamaha Motor Scandinavia

APEX X-TX
Motor
Typ: Vätskekyld 998 cm³ 4-cylindrig 4-takt
Bränslesystem: 4 x EFI 39mm
Effektklass: 150
Start: Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Fjädring fram/bak: HPG 40 / HPG 40, PB-clicker
Typ av matta mm: 381x3648x44
Skidor: 8FN, 180mm Wide ski
Spårvidd mm: 1086
Att äga
Cirkapris: 152 900:- 
Generalagent: Yamaha Motor Scandinavia
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parna in misstaget som om det aldrig 
hade inträffat.

Det var alltså med stora förväntningar 
vi närmade oss Yamahas senaste ska-
pelse, Nytro T-TX. Maskinen har allt det 
som övriga Nytrosar har vad det gäller 
uppdateringar och förutom fjädringen är 
också skidorna nya. Dessa 8JH Dual-
keel skidorna har som namnet antyder 
dubbla kölar och dubbla styrstål, vilket 
ger en knivskarp känsla på leden. Vi triv-
des med skidorna och skulle man tycka 
att dom blir för tungstyrda eller vill ha 
dom ännu aggressivare byter man enk-
last styrstålen. Då även grundmodellen 
X-TX (säljs i USA) fått den mångsidiga 
Back Country 44-mattan från fabrik, 
har man anpassat kylarna i tunneln efter 
detta genom att sidomontera dom. Men 
hela skapelsen handlar om stötdämpare 
så låt oss återgå till det ämnet.

Stötdämparna presnterades av ingen 
mindre än Thomas Pettersson, Service 
Manager på Öhlins Racing AB, en man 

med lika många års erfarenhet av racing 
och stötdämpare som jag är gammal. 
Öronen vässades i salen för här fanns 
det mycket att lära. Under presentatio-
nen berättade han lite om samarbetet 
med Yamaha och om framtiden med 
elektriskt styrda ventiler i dämparna, där 
det finns möjligheter att via satellit eller 
telefon ställa om dämparna efter förare 
och terräng, möjligheterna verkade kort 
sagt oändliga. Men nutiden är inte så 
dålig den heller!

Ett av dom viktigaste tipsen vi fick var 
att man alltid ska börja med att justera 
returen, med max två click åt gången. 
Grunden är förstås att man ställt däm-
parna efter sin vikt, här är T-TX standard-
justerad efter en förare som väger cirka 
80 kilo. Som det går att läsa i SnowRi-
der nr 3 säsongen 11/12 är fördelen hos 
Öhlins TTX att dom inte mattas på grund 
av kavitation samt placeringen av dom 
två separata ventilpaketen i dämparhu-
set. Ute i fält upplevs T-TX precis lika bra 

som hos dom crossmaskiner vi tidigare 
kört, och alla ojämnheter äts upp utan 
minsta protest. Det går att köra läskigt 
fort utan att det blir läskigt helt enkelt. 
TTX-dämparna i framvagnen jobbar här 
tillsammans med Öhlins S46PR1C1(W) 
i boggin för att skapa en harmoni av 
sällan skådat slag på en produktions-
maskin.

Nu väntade vi med spänning på det 
förmodade avskräckande priset för 
denna skapelse. Döm av våran förvåning 
när den endast gått upp 10-tusen jäm-
fört med fjolårets Nytro X-TX! Med lite 
god vilja och lågstadiematematik kunde 
man på försäsongen alltså få Öhlinarna 
på köpet! Vi säger grattis till alla er som 
handlade i god tid. 

Polaris
Även här märks en tydlig skillnad mellan 
skotrarna, även om dom Rush-baserade 
modellerna av Switchback överraskar i 
lössnön. Till skillnad från de märken vi 

gått igenom så här långt har man på Po-
laris även en billigare instegsmaskin att 
erbjuda. 

Utbudet har även ökats på lite och 
kollar man på försäsongen kan man hitta 
sju olika modeller, även om det ibland 
handlar mest om klistermärken som skil-
jer dom åt. Men icke att förglömma så 
kan faktisk utseendet vara väldigt avgö-
rande även vid ett skoterköp, men dom 
människorna läser ju inte detta.

Polaris 550 Shift 136
Denna rena och enkla snöskoter kom ut 
på marknaden bara för något år sedan, 
trots att konceptet är betydligt äldre än 
så. Som kort modell dök den upp redan 
som 2008 års modell. Från början kun-
de man även få Shift med den vätske-
kylda 600:an, en modell som säkerligen 
kommer återuppstå i form av en förlängd 
Indy. Från början prutade man dock lite 
väl mycket på till exempel mattan vilket 
man snabbt rättade till med den 34-mil-

Fördelningen mellan blodgrupperna varierar från folkslag till folkslag. De amerikanska indianerna är dom enda som bara har en blodgrupp.

Den justerbara styrhöjaren gör det lite 
enklare ute i pudret, notera även den 
nya högre burkremmen.

Fram sitter det fortfarande FOX Float-
dämpare på X-Ride, det nya är att allt 
lackats svart i framvagnen.

FXNytro X-Ride 153
Motor
Typ: Vätskekyld 1049 cm³ 3-cylindrig 4-takt
Bränslesystem: 3 x EFI 41mm
Effektklass: 120
Start: Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Fjädring fram/bak: Fox FLOAT 2 / XV
Typ av matta mm: 381x3886x57
Skidor: MT-9
Spårvidd mm: 1009
Att äga
Cirkapris: 134 900:- 
Generalagent: Yamaha Motor Scandinavia
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limetersmattan som idag återfinns på 
Shift 136.

Ni minns säkert den helsvarta ska-
pelse som Shift var från början då den 
helt saknade stora beteckningar och 
dekaler. Nu för tiden är den vit och har 
faktiskt också en liten dekal. Behovet av 
att själv kitta sin maskin är med andra 
ord inte lika stort som tidigare.

Även om det ska vara en budgetsko-
ter hittar man här saker som el-start och 
ett lastrack på tunneln. Man har alltså 
börjat plocka på lite utrustning trots att 
det går emot grundtanken med hela 
konceptet. Om man bjuder på dessa 
saker är det naturligtvis helt okej, och 
då man faktiskt har sänkt priset duktigt 
till i år kan man säga att man gör just 
det. Som instegsmaskin eller andrasko-
ter gör sig Shift 136 riktigt bra, men för 
en riktig utmaning i lössnön räcker inte 
den fläktkylda 544-kubikaren långt. På 
lite mer preparerat underlag gör den dä-
remot sitt jobb och IQ-chassit levererar 
fin komfort.

Polaris 600 Switchback 
PRO-R
Man luras lite av känslan när man kör 
en Switchback med Rush-bakdel. Den 
känslan är att man sitter på en kort ma-
skin vilket gör att man till en början tve-
kar inför en brant eller riktigt djup snö, 
det behöver man inte göra! Med 136 
tum i längd och lagom höga kammar på 
44 millimeter som sitter där i år, tar man 
sig fram riktigt bra med en Switchback. 
Åker man dessutom övervägande mest 
led är 600 Cleanfire-motorn ett utmärkt 
val då den är en av skotervärldens trevli-
gaste och starkaste 600:or.

Det blir en bra harmoni med just 
600:an och man har betydligt större 
kontroll över maskinen jämfört med en 
ibland brutal 800. Är det någon gång 
man önskade sig en 800 så är det ute 
i pudersnön och vid klättringar. De korta 
fotstegen är nog en starkt bidragande 
orsak till maskinens fina egenskaper i 
snön, detta tillsammans med den pro-
gressiva Pro-Ride-boggin. Men det är 
på leden denna förlängda boggi fung-
erar som bäst och gärna en opreppad 
sådan. Uppförandet är betydligt lugnare 
och mer förutsägbart hos Switchback 
än hos den korta Rush.

På många av Switchback-maskinerna 
vi körde i USA hade dom stoppat på en 
ny skida kallad Pro-Steer, vilken vi tyckte 
var en bra ledskida, men att den Grip-
per-skida vi får i Sverige passar bättre 
på denna mångsidiga skoter. Nyheter 
som kommer även till oss är dom nya 
reglagen på gassidan och styret med 

integrerade hooks, som dessutom har 
värme ända ut. Det nya gasreglaget 
innefattar ingen nödstopp då den nu-
mer sitter för sig själv och kan justeras 
som man vill ha den. Nu slipper man 
alltså råka stänga av maskinen när man 
absolut inte vill, för det är ju alltid då 
man råkar komma åt knappen. Dynan 
på Switchback är av Adventure-modell 
vilket innebär en ganska bred sittyta 
som smalnar av fram mot tanken. Denna 
upplevs av många som mycket bekväm 
och för den som sitter ner och kör är 
det en bra dyna. För den mer aktiva fö-
raren passar den hårdare och smalare 
dynan hos Rush lite bättre, men det är 
en smaksak.

Switchback är som vi vant oss vid se-
dan urminnes tider en Polaris som kan 
och vill mycket, inget har ändrats på den 
punkten när det gäller Switchback 600 
Pro-R.  

Polaris 800 Switchback 
PRO-R / LE
Av någon outgrundlig anledning väger 
denna 800 Switchback in på samma 

kilon som den smidiga 600:n! Det enda 
som skiljer denna från Pro-R 600 är 196 
kubik fördelade på både borr och slag. 
Precis som den lilla Liberty-motorn är 
denna 800 av SDI-typ, vilket betyder 
semidirekt bränsleinsprutning. Motorn 
upplev på gränsen till brutal och är ingen 
barnlek att tygla, men när man kan det 
tar man sig också betydligt längre upp 
och bort med en 800. 

All denna kraft kostar dock betydligt 
mer bensin än vad 600:n begär, vilket 
kan vara en nackdel om man ska köra 
lite längre turer.

På alla Polaris hybrider, Shift undan-
tagen, hittar vi Walker Evans Needle 
PB-stötdämpare med smidig kompres-
sionsjustering i framvagnen. På dom 
Rush-baserade modellerna sitter dessa 
nåldämpare även längst bak i boggin. 
Boggin är numer väldigt lätt att ställa in 
även om det händer väldigt mycket när 
man är där och vrider, som vanligt gäller 
det att komma ihåg grundinställningarna 
och justera lagom mycket åt gången. 
Precis som på rMotion med Quick Ad-
just inbjuder denna Pro-Ride boggin till 

att justeras och det uppmuntrar vi att 
man också gör!

När det gäller att leverera ett kon-
sekvent och tryggt beteende på leden 
ligger Polaris med sin IFS-framvagn 
i kombination med Pro-Ride helt klart 
uppe i toppen. Att detta sedan fungerar 
i lössnön utan några förändringar är im-
ponerande, stabil som få för att sedan 
bli smidig! Switchback är helt enkelt en 
bra hybrid som står redo för dagens åk-
ning nästan oavsett vad den består av.

Vill man inte ha en skoter som ser ut 
som dom andras ska man satsa på LE-
versionen. Detta förutsätter förstås att 
inte polarna också gjort det! Du känner 
igen en LE på dess röda färgsättning, en 
justerbar styrhöjare från ROX, 12v-uttag 
på styret samt lastracket bakom dynan. 
Att köpa en LE kostar också 3000 riks-
daler mer att inhandla, vilket känns som 
ett rimligt påslag.

Switchback var en bra friåknings-
skoter redan när den kom förra året 
och med årets Backcountry-matta med 
sina 6 millimeter högre paddlar blir det 
bara bättre. Det känns nästan som Po-

Världshistoriens kortaste krig utkämpades den 27 augusti 1896 mellan Storbritannien och Zanzibar. Det varade i 38 minuter.

Det nya styret har nu integrerade styr-
hooks med värme ända ut. Nackdelen 
är att man inte kan justera hooksen 
som man vill och fördelen är att dom 
inte lossnar.

600 Switchback PRO-R
Motor
Typ: Vätskekyld 599 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem:  Cleanfire Injektion
Effektklass:  120
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 220
Fjädring fram/bak:  Walker Evans PB
Typ av matta mm:  381x3454x44
Skidor: Gripper
Spårvidd mm: 1080
Att äga
Cirkapris: 129 900:-
Generalagent:  Polaris Scandinavia AB

Motor
Typ: Fläktkyld 544 cm³ 
2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem:  2xVM34
Effektklass:  60
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 219

Fjädring fram/bak:  Ryde FX MPV
Typ av matta mm:  381x3454x34
Skidor: Gripper
Spårvidd mm: 1080
Att äga
Cirkapris: 84 900:-
Generalagent:  Polaris Scandinavia 
AB

550 Shift 136

16 2-12/13



laris själva förvånades över dess lössnö-
egenskaper med 38-kammar och valde 
att ta ytterligare ett steg mot lössnöan-
passning i år. Om detta sker på bekost-
nad av toppfart låter vi vara osagt, vi kan 
iallafall säga att det inte är på bekostnad 
av ledegenskaperna.  

Polaris 800 Switchback 
Adventure
Glad i hågen körde vi massor på denna 
skoter redan för snart två år sedan, för 
att sedan få reda på att den nog inte 
kommer till Sverige. Så kan det gå när 
det finns runt 50 modeller på Snow 
Shoot som aldrig tas in till oss. Man 
kan alltså säga att vi var lite tveksamma 
när den skulle köras även i år, men efter 
att Polaris övertygat oss både en och 
två gånger körde vi iväg även på årets 
Switchback Adventure.

För samma pris som en LE får du här 

en fullt touringutrustad äventyrsskoter 
som även kan vara sportig på och vid 
sidan av leden. Då det rent tekniskt, om 
man ser till hårdvaran som dämpare och 
motor, inte skiljer sig något mot Pro-R 
finns alla förutsättningar för en snabb 
färd. Den extra utrustningen består av 
två packväskor med smart innerväska 
som sitter fäst med systemet Lock&Ride 
vilket innebär att man både kan mon-
tera dit och bort dom snabbt. Har man 
hjälm med värmevisir hittar man här en 
RCA-anslutning plus ett 12V-uttag för til-
lexempel GPS eller telefonladdning. Är 
man det minsta intresserad av vad som 
händer bakom skotern tar man en titt i 
dom huvmonterade backspeglarna. Om 
man gör detta för länge kan man även få 
användning av den kraftigare frontbågen 
i aluminium som sitter på skotern.

Det finns dock skillnader mellan Pro-R 
och Adventure och det hittar vi i utväx-

lingen och mattan. Adventure modellen 
har en Ripsaw matta med 38 millimeters 
kammar likt fjolårets Switchback och en 
högre utväxling med 22-36 drevning, 
att jämföra med Switchback Pro-R som 
nu har 44-matta och 19-39 i drevning. 
Detta gör Adventure till en duktig leds-
miskare med bra komfort och ändå inte 
helt oäven i djupsnön. Med andra ord 
är Adventure skapt som en singeltourer 
med närmaste konkurrent i Arctic Cat 
Cross Tour som hamnar i touringseg-
mentet. Fördelen med dessa skapelser 
är att man får många skotrar i en. Här 
plockar man enkelt av utrustningen om 
man vill ha en lite busigare maskin. 

Polaris 800 Switchback 
Assault 144 / Retro
En av dom senaste årens favoriter hit-
tar vi i Assault 144. Avstämd för 50/50 
fördelat på ledåkning och lössnö enligt 

Polaris är detta en äkta hybrid. Det upp-
levs dock som att den lutar sig några 
procent mer mot lössnö, helst med förra 
årets uppgradering till 51-millimeters 
kammar. Denna Serie 4 matta sitter se-
dan runt en väl avstämd okopplad boggi 
med uppvinklade skenor toppat med 
Walker Evans dämpare. Här kan man 
ställa både kompressionen och förspän-
ningen för att anpassa skotern efter fö-
rare och terräng. Det är inte sämre ställt 
i IFS-framvagnen med Walker Evans PB 
nåldämpare. Detta ger en stabil framän-
de på leden precis som på Switchback 
Pro-R, det man måste vänja sig lite vid 
är det högre Pro Taper-styret som pas-
sar mycket bättre vid pudersvängar och 
skråkörning än på leden.

Den största skillnaden mot en RMK, 
förutom boggin, är kanske tunneln. På 
Switchback är den betydligt mer le-
danpassad med förstärkningar och har 

Denna Adventure 800 ger en avslappnad körställning perfekt för långa turer. En 
mediumhög RMK-ruta sitter standard.

Väskorna som är standard på Adven-
ture innehåller ytterligare en väska som 
man enkelt bär med sig.

En liten vinge på Adventures sidokå-
pa styr effektivt bort fartvinden från 
benen.

Tjuvar lyssnar vid dörrar och det har i några fall fällt dem med hjälp av öronavtryck.

Tack vare Lock&Ride kan du på Pro-R 
LE fästa alla möjliga väskor på last-
racket.

På både LE modellen och Adventure 
hittar man ett 12V-uttag, LE är även 
utrustad med justerbar styrhöjare.

På alla Switchback Pro-R sitter det en 
Adventure-dyna som är betydligt bre-
dare och plattare än dynan hos Rush.

Det nya gashandtaget hittar vi på alla 
Switchback-modellerna och fördelen är 
att dödaren numer sitter solo.

800 Switchback PRO-R / LE / Adv.
Motor
Typ: Vätskekyld 795 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem:  Cleanfire Injektion
Effektklass:  150
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 220 / --
Fjädring fram/bak:  Walker Evans PB
Typ av matta mm:  381x3454x44/38
Skidor: Gripper
Spårvidd mm: 1080
Att äga
Cirkapris: 139 900:- / 142 900:-
Generalagent:  Polaris Scandinavia AB 
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färre hål för snön. I och med dom nya 
och stabila Powder Ttrac fotstegen på 
RMK känns det inte omöjligt att även 
Switchback Assaulten får ta del av 
dessa i framtiden. Här återfinns även 
den lite mjukare freestyle-dynan som 
ska göra det bekvämare vid sittande 
körställning. Vid lite hårdare genomslag 
kan den dock upplevas som lite väl mjuk 
om man råkar ha rumpan placerad där 
när det smäller.

Nyheterna för i år sträcker sig till 
gasreglaget med separat dödare samt 
svart-orange färgsättning. Om man re-
dan efter förra säsongen bestämt sig 
för en Switchback Assault kunde man 
även få en Retro-modell i klassiska Po-
larisfärger om man beställde innan april 
var slut.

Den tuffa Assault är verkligen en lätt-
körd hybridskoter som uppfyller dom 
flesta önskningarna som en kräsen sko-
terchaufför kan ha.

Ski-Doo
Kanadickerna har som vanligt ett riktigt 
starkt startfält när det gäller halvlånga 
maskiner. Till att börja med märker vi 
att man fasat ut den lilla fläktkylda 2-tak-
taren i Renegade Sport, vilket gör att 
instegsmodellen nu har den lite dyrare 
men snåla ACE-motorn. En annan stor 
sak är att man nu har tre olika varianter 
av chassin att välja på i och med den 
nydesignade REV-XS plattformen som vi 
hittar på Backcountry X. Förutom detta 
så har det största jobbet skett i boggin 
där alla maskinerna utom ACE-modellen 
nu fått ta del av MXZ:ans rMotion som 
nu även finns i 137 tums längd.

Årets nyheter gör faktiskt att Ski-Doo 
lyckats bredda sina hybrider i båda rikt-
ningarna.

Ski-Doo Renegade Sport 600 
ACE
Är man ny till det här med skoter och 
inte har några identitetsproblem eller 
ålderskriser känns en Renegade med 
ACE-motor som ett bra val! Med denna 
skotern blir ingen avskräckt, varken 
den som kör, blir skjutsad eller omkörd. 
Skotern är nästan märkligt tyst och tack 
vare den insprutade 4-taktaren även 
väldigt snål med bensindropparna. Med 
riktigt snygga och klassiska Ski-Doo-
färger färdas man även med stil. Det 
finns många saker som underlättar i ett 
ägande av Renegade som bland annat 
el-start, back, drag och dyna med för-
varing.

Detta är den enda modellen av Re-
negade som inte får ta del av rMotion 
till i år utan får klara sig med en SC-5M 

boggi. Denna är dock inte helt oföränd-
rad då man hoppat upp ett knapphål vad 
det gäller center-dämparen. 

Framvagnen har även den biffats upp, 
här med HPG Plus dämpare. Men tro 
inte att maskinen blivit hård och obe-
kväm för den sakens skull, här priorite-
ras fortfarande komforten. Fram på sko-
tern kan vi även notera att man utrustat 
maskinen med dom lössnöanpassade 
DS-skidorna precis som hos dess sto-
rebröder.

När man kör en ACE för första gången 
infinner sig nästan känslan av att det sit-
ter en el-motor under huven. Detta beror 
främst på att effekten levereras väldigt 
direkt och linjärt, men också på den låga 
ljudnivån. Någon lek- och bus-skoter 
kan vi inte påstå att detta är då dom 57 
hästarna är i minsta laget för den upp-
giften. Men en utmärkt andraskoter som 

klarar alla familjens transportbehov både 
med och utan kälke.

Ski-Doo Renegade Adrenaline 
600 E-TEC
En nästan identisk skoter hittar vi i Adre-
naline, i alla fall till utseendet. Men har 
skotern framför dig svartlackerad tunnel 
finns det två stora skillnader, nämligen 
motorn och boggin. Som vi nämnt tidi-
gare har nu rMotion växt till 137 tum och 
hamnat i Renegade. Den kanske största 
fördelen med rMotion är dess komfort i 
kombination med förmågan att inte bott-
na. Vill man sedan ändra någon av dess 
egenskaper är det busenkelt, trots att 
det inte finns någon Quick Adjust som 
på MXZ 800.

Den andra saken var motorn, som här 
är en klassisk 2-taktare eller snarare kan-
ske man ska säga en speciell 2-taktare. 

Är man obekant med Rotax E-tec kan vi 
kort säga att den är direktinsprutad och 
väldigt bränsle-effektiv. Den både drar 
lite och spottar ur sig bra med effekt. En 
Renegade Adrenaline är en lagom med-
elväg som säkert tilltalar många även 
om det väger över åt ledhållet. Med lite 
bredare mellan skidorna och 32-matta 
har den inte riktigt kapaciteten att göra 
några värre klättringar. Därmed inte sagt 
att man ska hålla sig på leden. Precis 
som 600 ACE har också Adrenaline fått 
DS-skidorna.

Tittar man på det praktiska finns det 
både el-start och RER backväxel. Den 
sportigare men sköna REV-X dynan som 
sitter ny för i år ger 5 liters förvaring, 
plus att man får med en 2-up dyna på 
köpet. I sann Renegade-anda sitter här 
också en dragkrok.

Hela paketet ger en komplett känsla 

Vid en folkräkning på Nya Zeeland år 1966 visade det sig att det fanns inte mindre än 94 olika sekter med bara en medlem - eller ledare om man så vill.

IFS-framvagnen på Assault har mer 
gemensamt med Rush än RMK och 
har utrustats med dämpare där efter, 
Walker Evans Needle PB med kompres-
sionsjustering.

Assault, här i Retro, delar tunnel och 
fotsteg med RMK 144, förstärkta för att 
klara ett liv på leden. Vi tror dock att 
dom nya Powder Trac-fotstegen skulle 
fungera lika bra och dessutom rensa 
snön bättre.

Boggin på Assault har uppåtvinklade 
skenor för att bli smidigare på leden 
och i Sverige får vi även en Serie 4-mat-
ta med 51-kammar.

800 Switchback Assault 144 / Retro
Motor
Typ: Vätskekyld 795 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem:  Cleanfire Injektion
Effektklass:  150
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 209
Fjädring fram/bak:  Walker Evans PB
Typ av matta mm:  381x3658x51
Skidor: Gripper
Spårvidd mm: 1080
Att äga
Cirkapris: 142 900:-
Generalagent:  Polaris Scandinavia AB
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och det är inte svårt att hitta nyttan med 
denna skoter.

Ski-Doo Renegade X 1200 
4-TEC
Med en Rotax 1200 till sitt förfogande 
förvandlas Renegade till en riktig ledra-
ket. Den nya rMotion 137-boggin hjälper 
bara till att förstärka det intrycket ytter-
ligare till i år. Fyrtaktaren är en aldrig 
sinande kraftkälla och dom registrerade 
125 hästarna verkar vara i underkant. En 
källa till glädje är dock vad den är och 
44-mattan ser till att glädjen håller i sig. 

Variatorerna har uppdaterats med den 
nya eDrive 2 primären. Det som föränd-
rats i variatorn är att den blivit lättare 
trots att den har dubbelt upp av nästan 
allt och att den har en 14 millimeter stör-
re diameter jämfört med vanliga eDrive. 
Anpassningen av variatorn till 1200-mo-

torn ska även ha gett en snabbare re-
spons, vilket är svårt att känna utan en 
direkt jämförelse med tidigare modeller. 
Men det ska också ge en bättre hållbar-
het med en första service först efter 
1000 mil! Rengöring undantaget får vi 
nästan förutsätta.

Denna lite längre muskelmaskin leve-
reras fortfarande till oss med Pilot DS-
skidorna vilka gör sitt jobb bra, både i 
det lösa och på en hård led. Baserad på 
XR-plattformen upplevs skotern både 
bredare och stabilare än en XP-maskin. 
Detta plus dom extra kilona jämfört med 
2-taktarna gör att den passar absolut 
bäst på leden. Samtidigt gör både matta 
och motorns kraft att man tar sig fram 
även i ospårad terräng bättre än man 
kanske tror.

X-paketet innebär att man bland annat 
får handskydd och dämpare med utö-

kade justeringsmöjligheter. Längst bak 
i rMotion-boggin hittar vi en lättjusterad 
KYB Pro 36 med möjligheten att ändra 
kompressionen, medan centerdäm-
paren är den enklare HPG Plus. Även 
fram hittar vi en dämpare med skruvmöj-
ligheter, då i form av returjustering utan 
verktyg.

Renegade X med 1200-motorn är en 
skoter som borde kunna tilltala många, 
helst när fjädringkomponenterna verkar 
trolla bort det mesta av ”övervikten” som 
4-taktaren medför.

Ski-Doo Renegade 
Backcountry X 600/800 E-TEC
Nu har vi kommit till den skotern eller 
skotrarna som är tänkta att klara ett 
riktigt äventyr i ospårad terräng. Back-
country X finns med två motorer där 
båda är direktinsprutade 2-taktare, på 

antingen 600 eller 800 kubik. Att ta sig 
långt ut i vildmarken kräver både musk-
ler och smidighet samt en ordentlig 
matta. Det är också här som den större 
motorn gör sig allra bäst och visar sin 
fördel gentemot 600:an.

Som ni kan se har denna modell det 
nya utseendet med mjukare linjer som 
REV-XS innebär. Med detta bygge 
känns det som Ski-Doo har hoppat upp 
ett pinnhål vad det gäller kvalitet och 
man ligger nu där uppe i toppen med till 
exempel Yamaha, som ju har ett erkänt 
gott rykte på denna punkt. Här har man 
jobbat med allt ifrån olika textur på plas-
ten till att dölja gliporna mellan panelerna 
och hur dom öppnas och stängs. Hela 
resultatet känns väldigt lyckat.

Men det ska inte bara se bra ut, det 
ska ha en funktion också! Formgivning-
en ger ett bättre vindskydd än tidigare, 

Att framföra en 1200 på leden är ett rent nöje både motor- och chassimässigt. 

Att Renegade BC vill vara lite mer även-
tyrlig ser man bland annat på dom öpp-
nare fotholkarna som underlättar vid till 
exempel skråkörning.

rMotion har nu vuxit lite på längden och 
funnit sin plats även hos Renegade-
modellerna.

Till oss kommer Backcountry X 
i helt svarta färger. 

Att dessa Ski-Doo-modeller har bra 
dämpare råder det inget tvivel om men 
grundinställningen var åt det mjukare 
hållet.

Piloter, som i nödsituationer skjuter ut sig med katapultstol blir 3 cm kortare varje gång de gör det. I regel får de därför bara göra det två gånger.

Motor
Typ: Vätskekyld 1170,7 cm³ 3-cylindrig 4-takt
Bränslesystem:  EFI
Effektklass: 120
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 237

Fjädring fram/bak:  HPG+ R / HPG+, KYB Pro 36
Typ av matta mm:  406x3487x44
Skidor: Pilot DS
Spårvidd mm: 1077
Att äga
Cirkapris: 139 900:-
Generalagent:  BRP Scandinavia

Renegade X 1200 4-TEC
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speciellt för knäna. Dessutom ger den 
rundare formen bättre plats för föraren 
vid till exempel burkning. Apropå burk-
ning har även den remmen en ny fastare 
konstruktion. Ytterligare en anpassning 
till lössnön är dom öppna fotholkarna 
som gör det lättare att komma dit man 
vill med kroppen vid exempelvis skråk-
örning.

Men det är inte bara på utsidan för-
ändringarna skett, man har även en helt 
ny dragning av elen vilken underlättar vid 
service. På tal om service så sitter huven 
med fyra skruvar plus en kontakt och ef-
ter 2-3 minuters skruvande har man nu 
hela motorutrymmet blottat framför sig. 
Nu för tiden kanske detta anses som 
bra och lättåtkomligt, annat var det på 
1900-talet då huven kunde trilla av utan 
något skruvande alls eller att det ens för 
den delen var meningen. 

I REV-XS hittar vi även det nya och 
täta variatorskyddet från Freeride 2012, 
vilket ska förbättra kylningen av remmen 
och förhindra snö från att ta sig in. Det 
nya lyset är inte bara snyggt, det fung-
erar också och ska ge en både bredare 
och högre ljusbild, vilket minskar be-
hovet av att använda helljuset lika ofta. 
För att undvika att stänklappen far in i 
mattan och försämrar kylningen har man 
ett ”gångjärn” på mitten som ser till att 
det inte ska hända. Tack vare några fi-
nurliga lösningar har man även sett till 
att kylsystemet rapar sig självt och hålls 
luftfritt, speciellt bra om det slarvats med 
luftningen vid leverans eller service.

På både boggi- och dämparsidan är 
Backcountry identisk med X 1200. Men 
trots detta känns Backcountry betyd-
ligt mjukare än 1200:an, vilket säkert 
mestadels beror på inställningarna men 
kanske också på fjädrarnas hårdhet och 
shimsningen av dämparna. Hela paketet 
ger därför en känsla av att skotern är 
ämnad för långa bekväma äventyr med 
varierande körning. I och med intåget av 
den korta Freeride 137 förra året känns 
det som att Backcountry har fått ta ett 
steg tillbaks och blivit lite snällare. Detta 
behöver inte vara dåligt, det gäller bara 
att välja rätt skoter som passar ens egen 
åkning.

Lynx
Lynx har enligt traditionen alltid varit star-
ka i detta segment, mycket beroende på 
bredden hos deras hybrider. Till i år är 
man dock lite sargade i och med att man 
strukit Xtrim-loggan på BoonDocker och 
knoppat av den till lössnösegmentet. I 
och med detta finns det inte längre nå-
gon 800 kvar bland Xtrim-modellerna. 
Nu är detta bara ett problem på papp-

Under andra världskriget avslöjade tyskarna åtskilliga amerikanska spioner genom att studera hur de åt. Amerikaner har nämligen för vana att skära hela biffen i småbitar innan de börjar äta den. 

Renegade Sport 600 ACE
Motor
Typ: Vätskekyld 600 cm³ 2-cylindrig 4-takt
Bränslesystem:  EFI
Effektklass: 60
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 213
Fjädring fram/bak:  HPG Plus / HPG
Typ av matta mm:  406x3487x31,8
Skidor: Pilot DS
Spårvidd mm: 1077
Att äga
Cirkapris: 99 900:-
Generalagent:  BRP Scandinavia

Renegade Backcountry X 600/800 E-TEC
Motor
Typ: Vätskekyld 594,4 / 799,5 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem:  Elektronisk DI
Effektklass: 120 / 150
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 217 / 221
Fjädring fram/bak:  HPG+ R / HPG+, KYB Pro 36
Typ av matta mm:  406x3487x44
Skidor: Pilot DS
Spårvidd mm: 975-1019
Att äga
Cirkapris: 131 900:- / 149 900:-
Generalagent:  BRP Scandinavia

REV-XR plattformen innebär en lite bre-
dare och lägre skapelse vilket fungerar 
bra på leden.

Här känner vi igen oss och hittar allt 
vi behöver av reglage och instrument. 
Burkrem är dock endast standard på 
Backcountry-modellen.

Ski-Doo Renegade Adrenaline 600 E-TEC och Sport 600 ACE delar ut-
seende med varandra även om motorerna är väldigt olika.

Renegade Adrenaline 600 E-TEC
Motor
Typ: Vätskekyld 594,4 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem:  Elektronisk DI
Effektklass: 120
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 208
Fjädring fram/bak:  HPG Plus / HPG
Typ av matta mm:  406x3487x31,8
Skidor: Pilot DS
Spårvidd mm: 1077
Att äga
Cirkapris: 120 900:-
Generalagent:  BRP Scandinavia
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Den största nyheten på Commandern 
är att kamhöjden vuxit till 44 millimeter.

Den främre vaggan på Commander sit-
ter nu mera monterad i det lägre hålet i 

boggiskenan.

Världens äldsta levande organism är ett barrträd som är över 10 000 år gammalt. Trädet täcker en yta stor som ett helt kvarter.

Xtrim Commander 600 E-TEC / Limited
Motor
Typ: Vätskekyld 594,4 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem:  Elektronisk DI 46
Effektklass: 120
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 287 / 304
Fjädring fram/bak:  HPG 36
Typ av matta mm:  500x3923x44
Skidor: Blade
Spårvidd mm: 975-1017
Att äga
Cirkapris: 128 900:- / 142 900:-
Generalagent:  BRP Scandinavia 

Xtrim SC 600 E-TEC
Motor
Typ: Vätskekyld 594,4 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem:  Elektronisk DI 46
Effektklass: 120
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 240
Fjädring fram/bak:  KYB 36 R / KYB 36, KYB 46
Typ av matta mm:  406x3705x39
Skidor: CTRL II, dubbelstål
Spårvidd mm: 1038-1080
Att äga
Cirkapris: 124 900:-
Generalagent:  BRP Scandinavia

På SC-modellen med 600 E-tec under 
huven får man en biffigare bakre däm-
pare i boggin och KYB 36 R i framvag-
nen, precis som på värstingen Boon-
Docker 3900 faktiskt.  

Den stora Commandern har både en rejäl ruta och rejäl styrhöjare. I grundutförande 
levereras den med en kort enkeldyna men i Limitedutförande ingår däremot dubbel-

dyna och mycket mer.

232-12/13



ret då BoonDockern i allra högsta grad 
fortfarande finns kvar, vilket fack man 
stoppar den i är ju egentligen ganska 
ointressant.

Trots detta har man ändå fem olika 
maskiner att välja mellan vilket inte är illa. 
Kvar är också den fula ankungen bland 
hybrider, nämligen Commander som 
många kanske tycker hör hemma 
bland bredbandarna. Det hela blir 
kanske lite självklarare om man tar en 
titt på hela Lynx sortiment och inser att 
det är ganska så fullt bland både arbets-
maskiner och touringar. Commandern 
blir också den skotern som man tar sig 
längst med i den ospårade terrängen då 
den övriga lineupen övervägande består 
av förlängda sportmaskiner.  

Lynx Xtrim 550 / 600 ACE
När det gäller motorteknik är Lynx två 
billigaste hybrider väldigt olika, där den 
ena matas via något så omodernt som 
en förgasare och dessutom tvåtaktar, 
medan den andra har EFI och fyrtaktar. 
Resultatet blir en ynka hästkraft mer i 
effekt till fördel för den modernare mo-
torn. Nu är det inte för effektens skull 
man byggt ACE-motorn utan för miljöns, 
både vad det gäller ljud och utsläpp. 
Den stora och direkta fördelen blir såle-
des att den är snål med den så dyrbara 
bensinen. Rent nöjesmässigt knaprar 
dock den gamle in försprånget tack vare 
en något lägre vikt och lite rappare gass-
var. Man har däremot kompenserat detta 
lite genom att dreva Xtrim 600 ACE lite 
lägre. Ställer man skotrarna bredvid var-
andra i ett dragrace är säkert inte skill-
naden enorm, men rent teoretiskt borde 
550 alltså ha en högre toppfart. 

Trots att dessa skotrar är väldigt lika 
varandra, och förra årets modeller, är 
nog kundgrupperna inte så lika varan-
dra. Hade vi varit 16 år och trånat efter 
en hybrid är vi ganska så säkra på att det 
inte hade varit ACE-modellen som varit 
i fokus. Hade vi däremot varit lika gamla 
som, ja, som vi är och varit på jakt efter 
en andraskoter, då hade ACE-modellen 
säkert varit den som lockat mest.

I övrigt erbjuder båda modellerna en 
riktigt god komfort med en väl avvägd 
körställning för det den ska användas 
till. Vindavvisarna på rutans sidor gör att 
man klarar sig bra utan handskydd på 
styret. Den Xtrim-dyna som sitter på ma-
skinerna har en skönt rundad utformning 
och är försedd med en ”plastlåda” för 
förvaring. Vill man skjutsa någon finns 
alla möjligheter att montera en bönpall.

Fungerar dom bara på leden kanske 
någon undrar? Både ja och nej, med 
planering av sin körning och ordentligt 

med fart tar man sig ganska långt även 
i kuperad terräng. Grejen är att en mo-
tor på runt 60 hästar aldrig kan rädda 
dig på ren kraft, så är det bara. Jämför 
man sedan med ett kortare alternativ 
tar den sig naturligtvis fram mycket 
bättre.

Att den längre 39 kams-mattan 
dessutom ger riktigt goda ledegenska-
per är ett stort plus bara det. Vi ser 
alltså inga större negativa sidor av att 
ha lite extra matta i backen även på 
leden.

Lynx Xtrim SC 600 E-TEC
Värstingen bland Lynx Xtrim-modeller 
är den ganska mångsidiga och be-
skedliga Xtrim SC med 600 E-tec-
motor. Eller beskedlig och beskedlig, 
med nästan en dubblering av effekten 
jämfört med 550 och ACE finns det 

ändå kraft så att det räcker för dom 
flesta. Grejen är den att så länge man 
inte trycker fullt med en E-tec-motor 
oavsett storlek så är den just besked-
lig och därmed lättkörd, naturligtvis i 
kombination med ett väl avstämt varia-
torsystem.

I fjol hoppade man över att byta 
grafik och färg på denna modell vil-
ket man istället gjort tills i år. Borta är 
den röda och vita färgen. Nu är den 
istället väldigt svart, även på tunneln, 
kryddat med blåa inslag på dekalerna. 
Gemensamt för alla Xtrim-skotrarna är 
att dom har en burkrem på styret, så 
även Xtrim SC 600 E-tec.

Xtrim SC är till i år lite vassare på 
leden tack vare att den fått ärva dom 
dubbelstålsskidorna Rave RE hade 
förra året, en förbättring även om vi 
hade föredragit dom nya Blade-skidor-

na också på denna modell. Även om 
den har motorn för att ta sig långt ut i 
naturen när det är ospårat märker man 
på till exempel bredden mellan skidor-
na att man istället prioriterat ledåkning 
framför knixig lössnökörning. Nu kan 
man jämfört med sportskotrarna juste-
ra bredden så att den blir 4,2 centime-
ter smalare vilket hjälper, men någon 
lössnömaskin blir det naturligtvis inte. 
Att den 370 centimeter långa mattan 
försetts med 39 millimeters kammar är 
ytterligare ett tecken på att man prio-
riterar ledåkning när man konstruerat 
denna skoter. Är det den åkningen 
blandat med lite äventyr man söker hit-
tar man en bra kompis i denna maski-
nen. Det är en väl avvägd maskin för 
långa färder där den kompetenta men 
ganska mjukt ställda fjädringen ser till 
att man får en behaglig tur. Det finns 

Onani är vanligast bland högutbildade.

Trots sin storlek, då den har 
50-matta och XU-chassi, är 

Commander både underhål-
lande och smidig.
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även bra utrymme för justering av fjäd-
ringen om man önskar en tuffare gång 
hos sin Xtrim SC.

Lynx Xtrim Commander 
600 E-TEC / Limited
Som vi tidigare nämnde är Comman-
dern en mycket udda hybrid och hade 
Lynx placerat maskinen i arbetssegmen-
tet kanske den hade hetat 59 Ranger. 
Men vad är egentligen kriterierna för 
en hybrid? Vi tycker att det är en skoter 
som ska klara ett liv både på och vid si-
dan av leden, helst fördelat runt 50-50. 
Hur man sedan når detta ”mål” säger vi 
ingenting om. Därmed kan vi konstatera 
att Commandern visst är en hybrid för 
nog pallar den lika mycket lössnö som 
ledåkning även om den inte är sprungen 
ur en sport- eller lössnömaskin.

På årets upplaga har man dessutom 

förstärkt Commanderns breda egenska-
per ytterligare. Till att börja med sitter 
dom djupkölade och aggressiva Blade-
skidorna monterade. Detta är ett par ski-
dor som fungerar utmärkt både på och 
vid sidan av leden tack var sin utform-
ning med tredelad profil. Med dessa 
skidor kände vi att man minskat behovet 
av eftermarknadsskidor så mycket att 
vi inte ens skänkte det en tanke under 
provkörningen. Dom både ger det bett 
man vill ha på leden utan att bli nervösa 
samtidigt som dom ger en bättre känsla 
och flyt i pudret.

Flytet i djupsnön har alltid funnits hos 
Commandern trots att det är en tyngre 
maskin, detta har vi tidigare tackat den 
50 breda mattan för och nu även dom 
44 millimeter höga kammarna! Motorn 
orkar absolut med detta, vilket tillsam-
mans ger en ännu bättre förmåga att ta 

sig fram. Man har dessutom växlat ner 
maskinen lite, vilket ger ett bättre klipp i 
motorn och ska även göra att man enk-
lare ska kunna krypa fram i besvärlig 
terräng.

Man behöver naturligtvis inte vara 
rädd för att utföra lite arbete med denna 
hybrid, helst med tanke på dess röt-
ter. Det här är en lika bra dragare som 
många arbetsmaskiner tack vare mattan 
i kombination med syncrolådan och den 
väl tilltagna kylningen.

För ytterligare en påse med pengar 
kan man numer köpa Commandern i 
Limited-utförande rakt över disk, om än 
i en begränsad upplaga. Det man får 
här är en fullt utrustad skoter med alla 
möjliga och omöjliga prylar. Till att börja 
med är tunneln vitlackerad och det sitter 
både dubbeldyna och packbox bak på 
skotern. Dessutom har den både manu-

ell och elektrisk start, samt ett survival 
kit med spade, såg, multiverktyg, reser-
vrem, lampor, säkringar, tändstift och 
bogserlina!

Trots att detta väger en hel del på en 
redan i grunden tung skoter känns den 
förvånandsvärt smidig, helst när snödju-
pet ökar, även i detta utförande. På le-
den kan man ibland känna att dämparna 
inte riktigt hänger med om farten blir lite 
högre. Nu är ju detta varken en sport- 
eller mountainmaskin i grunden, vilket 
uppenbarligen ändå är tilltalande då den 
enligt SCB:s statistik är den mest sålda 
modellen i Sverige!

Summering
Nu vet ni vad som finns där ute då det 
gäller dom halvlånga hybriderna. Det 
gäller bara att bestämma sig vilken typ 
av hybrid som speglar ens körstil bäst!

Typewriter är det längsta ordet man kan skriva med tangenter på samma rad.

Många köpare av en Xtrim kommer nog 
ha behovet av detta tillbehör. 

På den fyrtaktande ACE-modellen 
läggs backen i mekaniskt.

Xtrim 550 / 600 ACE
Motor
Typ: Vätskekyld 553,4 / 600 cm³ 2-cylindrig 2- / 4-takt
Bränslesystem:  2xVM30 / EFI
Effektklass: 60
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 229 / 234
Fjädring fram/bak:  HPG 36
Typ av matta mm:  406x3705x39
Skidor: CTRL II
Spårvidd mm: 975-1017
Att äga
Cirkapris: 87 900:- / 100 900:-
Generalagent:  BRP Scandinavia

Det ganska raka styret med integre-
rade styrhooks är hos Xtrim-modellerna 
försett med burkrem. Även om den en-
ligt Lynx har en ”låg” ruta ger den bra 
vindskydd.
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Nytt  

Dragon släpper i år en helt ny skoter-goggle som heter NFX. Unikt med 
NFX är att den är försedd med Dragons nya patenterade infinity-lins. Det-
ta innebär att du får maximal visibilitet ut ur dina goggles 
eftersom du inte har några fästningspunkter alls på 
själva linsen framifrån. NFX har även en extended 
foam och nose guard för att hålla kyla bor-
ta. Armerad ventila-
tion ska också göra 
att NFX blir tåligare 
än vanliga goggles 
med skumgummi 
ventilation. En riktigt 
spännande nyhet som du kan läsa 
mer om på www.extraevil.se

Den ena är neoprenhandsken Neo Glove som 
är smidig, förformad och täcker handleden 
på ett bra sätt. Utrustad med silikongrepp 
på fingrarna samt i innerhanden för bästa 
grepp. Finns i storlekarna S-2XL och ko-
star 299 kronor. Den andra handsken är 
en tunn innerhandske av silke, bra att 
ha när kylan gör sig påmind. Finns i 
storlekarna XS–2XL och kostar 149 
kronor.

På hemsidan www.Ockelbo-collection.se började man för 4 
år sedan med att sälja t-shirts med Ockelbo-loggan, sedan 
har det bara rullat på. Det tog inte lång stund förrän det dök 
upp frågor om reservdelar, till i första hand skotrar, men även 
gamla Ockelbo-båtar och reservdelar till dem.
Efter att ha fått förfrågningar föll det sig naturligt att försöka 
hjälpa skoterägare med reservdelar. Bland annat har man job-
bat med att ta fram en dekal, vilket många har efterfrågat de 
senaste åren. Den gamla Ockelbo-loggan fanns på skoter-
overaller från Ockelbo och det fanns även en klisterdekal. 
Tygdekalen är nog en av de vackraste dekalerna som Ockelbo 
haft. Man har även tagit fram dekaler till de gamla Ockelbo-
maskinerna som nog många minns – de med ögat i silver och 
svart text. De nyare är krångligare att ta fram men det går det 
också.

Är man lite ur form i början av säson-
gen finns det suveräna draglinor även 
på den svenska marknaden. “Cobra” 
och “Rattler” är mycket effektiva hjälp-
medel vid rejäla fastkörningar. Båda 
modellerna är tillverkade av starka 
elastiska band inneslutna i ett vinyl-
hölje med dragkrokar och/eller hand-
tag i ändarna. Rattler är modellen för 
dig som använder muskelkraft medan 
Cobra även kan används för draghjälp 
skoter till skoter. Cobra kostar 849 kro-
nor och Rattler 799 kronor på www.
skoterdelen.com

En helt ny sportkamera med fjärrkon-
troll. En liten nätt och lätthanterlig 
kamera med bland annat automatisk 
exponering och vitbalans, gör det en-
klare att övertyga vänner och bekanta 
om hur häftig provturen, skidåkningen 
eller dykningen var. MAGIC CAM är en 
avancerad sportkamera med 1080p, 
full HD-upplösning, LCD-skärm. Den är 
vattentät ner till 60 meters djup och in-
spelningar kan göras med 170 graders 
vidvinkel. Rekommenderat cirkapris är 
2.495 kronor hos www.kala.se

För dig som vill ta 
med din telefon dit 
ingen annan tar 
den. Ta med den 
i båten, på MC, 
snöskotern, off-
road eller var som helst 
utan att bekymra dig för skyddet av tele-
fonen, eller tillgången till funktionerna. 
RAM AQUA BOX™ produktserie har hål-
lit mobila telefoner och enheter torra och 
säkra i åratal. Nu, med introduktionen av 
AQUA BOX™ Pro, så har du full tillgång 
till sidoknapparna och full användning av 
skärmen. Priset ligger på 400 kronor. För 
mer information om vilka telefoner som 
passar gå in på www.monteraallt.nu

Det går åt 8 potatisar till en 200 grams chipspåse.26 2-12/13



IDG-Tools AB presenterar ett nytt verktyg för den professionella användaren. Med 
IDG-Tools ledbara kråkfotsnycklar av Chrome-Vanadium stål kan man enkelt kom-
ma åt att skruva i trånga utrymmen och vinklar som tidigare varit i princip omöjligt 
med ett standardverktyg. Nycklarna har en fast och en ledbar del med samma di-
mension i bägge ändar och finns i alla storlekar från 6 till 14, samt 17 millimeter. De 
kan köpas var och en för sig, men också i en färdig sats med samtliga nycklar. Rek-
ommenderat cirkapris för satsen 6-17 mm nycklar är 1.850:-

Amarok är utrustade med ett nytt fly-
tmaterial som är betydligt lättare och 
mjukare än tidigare material. Tejpade 
sömmar och helt vattentäta material. 6 
stycken utvändiga fickor, varav fyra är 
fleecefodrade och en innerficka. Hög 
krage och en huva som kan rullas in i 
kragen.
Invändiga hängslen för bästa passform 
och justerbara PU-muddar i ärmarna. 
Godkänd enligt EN ISO 12402 och EN 
ISO 15027-1 termiskt skydd. Ama-
rok och Arctic finns i storlekar mellan 
25kg–100kg++. Mer flyt finns på www.
baltic.se

Scott kommer med många nya de-
signer till kommande säsong. Alla hjäl-
marna har en skön passform och givet-
vis passar Scott-glasögonen perfekt på 
hjälmarna. Priserna beroende på mod-
ell ligger mellan 1.600 och 1.800 kronor. 
Mer information hittar man på www.
scott-sports.com eller hos närmaste 
återförsäljare.

Släpvagnstillverkaren Respo har en ny 
medlem i sin familj, BILLY J. En smidig 
liten vagn för en skoter eller ATV. Vag-
nen har ett flakmått på 350x150x33 cm. 
Den är utrustad med gasdämpare till 
tipp och har träklädd bakläm som stan-
dard. Priset för vagnen är 15.450 kro-
nor. Det finns även kåpor, plast 1 meter 
kostar 11.535 kronor och aluminium 1,2 
meter 19.900 kronor. Du hittar dom på 
www.batochtrailer.se

Polaris dekalkittet finns i fyra olika färgkombinationer och kommer från ArcticFX. 
Kittet är uppdelat i huv/sidopaneler samt tank/tunnel. Priset ligger på 3.795 res-
pektive 2.025 kronor. Den signerade rutan är 12 tum hög och passar alla Pro-Ride 
inklusive nya Indy. Priset hos din Polarishandlare ligger på 1.359 kronor.

Isaw är den nya uppstickaren bland 
action-kameror med sin F/2.0 optik som 
ger bra ljuskänslighet och varmare, mer 
naturliga färger. Du filmar i 140 grad-
ers vidvinkel i full HD-upplösning. Isaw 
har även Aqua-mode för att få fram 
de naturliga färgerna under vatten 
och spelar in Time-laps videos direkt 
i 1080p upplösning. Detta är kameran 
för dig som vill ha en komplett utrus-
tad äventyrskamera som anpassar sig 
så väl under ytan som uppe i luften. 
Kameran kostar 2.290 kronor på www.
styling4u.se

Mildra effekterna av ett plötsligt stopp 
eller helt enkelt vid aktiv körning. Om 
man tycker att det är besvärligt att ha 
knäskydden på knäna kan man mon-
tera detta skydd direkt på fyrhjulingen 
eller snöskotern. Nya R.A.M. Guard 
Protective Knäskydd skyddar knän och 
smalbenen från slag mot konsolen. 
Skydden är 1/2 “ tjocka, självhäftande 
och installeras snabbt och enkelt på 
konsolen. Priset ligger på 13 Dollar pa-
ret och finns på www.rmproducts.info

En frisk man får stånd sju gånger på en natt.

Ett utmärkt alternativ för rengöring av 
små detaljer som behöver vara absolut 
rena, såsom förgasare, förgasarventiler, 
spridare och spridaremunstycken. Tvät-
ten har en 22,5 liter stor tank och under 
sitter element som skapar hög frekvens 
och orsakar vibrationer. Miljoner små 
spetsiga bubblor brister mot det som 
ska rengöras. Tanken fylls med vatten 
blandat med lite diskmedel och värms 
till cirka 80 grader.
Priset ligger på 9.999 kronor hos Verk-
tygsboden.

Baltic Amarok & Arctic

Helt integrerad extrabelysning som passar alla REV-XM och REV-
XS av 2013-års modell. Dom extra 10 LED-lamporna ger ett tills-
kott på 2100 lumen. Ger utmärkt sikt även närmast skotern när du 
sätter på helljuset. Säker infästning under ordinarie strålkastaren. 
Kontakta närmaste Ski-Doo återförsäljare för mer information.

Håll utkik efter vad Wesslans Rubb&Stubb 
har på gång framöver! 
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Hösten 2011 (årsmodell 2012) 
svarade Arctic Cat på Yamahas 
utmanare RX1 Mtn från 2003 

när de kom ut med sin första 4T-snösko-
ter avsedd för lössnökörning. Märkligt 
nog skulle det alltså dröja hela 10 år inn-
an en konkurrent skulle uppenbara sig i 
detta segment men nu är det alltså dags 
för en 4T puderskoter som inte är byggd 
av Nippons söner! Eller, motorn kan nog 
vara byggd där, men skotern är banne 
mig lika amerikansk som JR Ewing!

Den till 2012 helt nybyggda maskinen 
heter M1100 turbo där ”M” säger att 
det är en lössnöskoter (mountain) och 
”1100 turbo” betyder att den har den 
2-cylindriga 4T-motorn med överladd-
ning som Arctic Cat använder sig av i 
många modeller. Grundmotorn kom 
2007 i den då helt nya Arctic Cat Z1 
och var redan från början en riktigt fin 
sugmotor på fullt tillräckliga 120hk, den 
tjänstgör än i dag i många modeller. 
Sedan kom det en turbomatad variant 

som helt original levererade en bit över 
170hk eller, om man så vill, den högsta 
effekten någonsin i en standardskoter!

Det är alltså denna motor som Arctic 
har monterat i sitt helt nykonstruerade 
chassi och tillsammans med den mäk-
tiga 162” mattan som denna variant har 
är detta en imponerande maskin. Origi-
nal levererar motorn enligt uppgift hela 
177hk, vilket väl borde räcka till för de 
flestas behov då mer effekt än så knap-
past behövs. Nu finns det dock en del 
förare som faktiskt önskar mer än det 
vilket inte kan förklaras med förnuftig 
argumentation, det är bara så att en del 

vill ha mer effekt utan att de för den skull 
kan eller ens vill motivera det. För dessa 
personer har vi testat ut ett par åtgärder 
som ökar den redan imponerande pre-
standan hos Arctic Cats turboskoter.

Helt original, starkaste skotern 
hittills!
Arctics tvåcylindriga fyrtaktare är som 
sagt en numera välbeprövad motor som 
redan är inne på sin sjätte säsong. Den 
finns alltså i två varianter, som sugmo-
tor och turbomatad, och har då ca 120 
hk utan turbo och något mer än 170 
hk med. Förutom den uppenbara från-

En 4-takts lössnöskoter som inte är japansk!
Av: Affe

Japanerna äter tio procent av världens fiskfångst.28 2-12/13



Med Steg 2 av MCX-kitten spottar motorn ur sig hela 227 hästar med 1,2 i ladd.

varon av turboladdaren hos sugmotorn 
har den dessutom dubbla spjällhus med 
hela 48mm diameter vardera jämfört 
med turbomotorns enkla hus på 46mm. 
Sedan har sugmotorn något vassare 
kamaxlar vilket tillsammans med det fri-
are insugssystemet gör den till en mer 
högtrimmad motor.

Turbomotorn har därmed en något 
lägre grundeffekt men det spelar inte så 
stor roll när man slipper förlita sig enbart 
på atmosfärtryck för att fylla cylindrarna. 
Helt original levererar turbomotorn den 
angivna effekten så när som på 3%, 
Arctic Cats 4T turbo är därmed med 
marginal den starkaste motor i en stan-
dardskoter någonsin. Att vi inte nådde 
hela vägen upp till de uppgivna 177 häs-
tarna beror på skillnad i testförfarande 
jämfört med då motorn klassas, som 
alltid är angiven effekt, en uppmätt siffra 
som man erhåller om man har exakt 
samma testförfarande.

Nu valde vi ett testförfarande som 
passade oss bäst även om det medför 
att vi inte erhåller exakt samma effekt 
som när motorn klassades i Nordame-
rika. De 171 hästkrafterna infinner sig 
vid ca 7600rpm och vid 7800rpm sänks 
laddtrycket av motorns ECU vilket med-
för att effektkurvan vänder neråt. Vid ca 
8200rpm klipper ECU:n så högre än så 
kan man inte varva en standardmotor. 
Man ska ha klart för sig att denna motor 
har en mycket avancerad motorstyrning 
och att effekten tack vare kompensering 
av laddtrycket är konstant oavsett. De 
”lite över 170 hästkrafterna” finns där-
för att tillgå även på 2500möh där en 
170-hästare utan turbo som bäst ger 
115 verkliga hästkrafter! Att detta är 
en lössnöskoter som i originalskick har 
högst effekt av alla är därför ställt utom 
allt tvivel, så på hög höjd där man kör i 
Nordamerika finns det ingen originalma-
skin som ens är nära en M1100 turbo då 
det gäller motorkraft! Programmeringen 
av laddtrycket är väl utarbetat och på det 
nedre varvtalsregistret är trycket något 
lägre för att sedan stiga till det maxi-
mala laddtrycket på 0.75 bar efter ca 
7000rpm. Den teoretiska grundeffekten 
hos den turbomatade 1100:an är runt 
100 hästkrafter (171hk/1,75bar absolut-
tryck) i detta utförande och för att få upp 
effekten måste laddtrycket ökas utan att 
någon annan komponent begränsar mo-
torns andning.

Steg 1, byte av ljuddämpare 
samt insugningskrök
Originalljuddämparen är mycket effektiv 
då det gäller att dämpa ljudet men den 
är lite för restriktiv för att fungera väl när 

Vår M1100 turbo är strippad och monterad i bromsbänken, nu ska den få arbeta!

Med denna ljuddämpare minskar man 
maskinvikten med hela 4,3 kg samtidigt 
som man ökar effekten.

Standard ljuddämpare är en bastant 
pjäs på hela 7,8 kg.

effekten ska ökas. En smidig lättvikts-
ljuddämpare minskar snöskoterns vikt 
med hela 4,3 kg samtidigt som avgas-
flödet kan öka utan att avgasmottrycket 
gör det. Genom att byta ut ljuddämpa-
ren till denna race-variant kan man få 
ut mer effekt vid högre laddtryck utan 
att riskera detonation på grund av för 
mycket avgasmottryck. Ljudet blir lite 
mörkare men inte alls störande, speciellt 
inte vid låga gaspådrag där den nästan 
låter som en standardskoter.

Insugsslangen just innan turbons in-
lopp är även den något begränsande när 
man önskar att öka luftmängden genom 
motorn. En specialtillverkad siliconslang 
flödar hela 350 cfm jämfört med origi-
nalets 240 cfm vid 28” testtryck, 1,5 
gånger originalflödet med andra ord. 
Med dessa relativt enkla förändringar i 
skoterns hårdvara och ett uppjusterat 
turbotryck till 0,9 bar genererar motorn 
hela 193hk! Sett till arbetsinsatsen och 
kostnaden är detta en av de bästa pre-
standaökningarna någonsin i en snösko-
ter. 22hk extra efter 1-2 timmar skruvan-
de och en investering på måttliga 7500 
kronor gör det till en svårslagen kombi-
nation då det gäller skotertrimning. 

Turbotrycket regleras hos denna sko-
ter av motorns ECU som styr en ventil 
kopplad på slangen till wastegateklock-
an. Genom att öka eller minska taktfrek-
vensen på ventilen kan styrdonet hålla 
laddtrycket på den nivå som för tillfället 
är önskvärt. Det maximala laddtrycket är 
som sagt 0.75 bar (eller 1,75 bar abso-
luttryck) i standardutförande och för att 
öka detta till 0,9 styr vi trycket meka-
niskt. Motorns säkerhetssystem klipper 
insprutningen vid 0,95 bar så det gäller 
att hålla sig just under det, där uppnår 
man högsta effekten som motorn kan 
ge utan manipulering av originalelektro-
niken.

Den enda nackdelen med att styra 
trycket mekaniskt är att man då måste 
justera det om man går upp mycket i 
altitud, detta är inte ett problem då det 
gäller våra svenska körförhållanden. 
Lambdavärdet är fortfarande mycket sä-
kert och eftersom man behåller motorns 
säkerhetssystem fullt ut kan man säga 
att denna uppdatering knappast kan på-
verka driftsäkerheten. 

Det är bara att montera dit delarna 
och kanske tynga ner vikterna något så 
har man närmare 200hk i sin Arctic Cat 
1100 turbo.

Naturligvis köper de riktigt noggranna 
ägarna dessutom ett fullt variatorkit för 
att ytterligare optimera skotern, när man 
pratar om variatorkalibrering finns som 
alla vet ingen övre gräns för pris eller 

Det är finns alltid cirka 50 miljoner människor som är berusade. 292-12/13



Luften i till turbon passerar en mycket snäv 90 graders böj, inte riktigt rätt om man 
önskar högre effekt än standard.

Skillnaden mellan standard och den nya insugsslangen är stor.Med denna specialböj i silicongummi ökar flödet in i turbons kompressor.

Här ser vi resultatet med Stock i blått, Steg 1 i rött och Steg 2 i svart.

tidsåtgång så det lämnar vi till en annan 
artikel.

Steg 2, nu ska vi upp till 1,2 
bar!
För att ytterligare gå vidare i vår jakt på 
högre effekt så måste vi överlista mo-
torns styrsystem, den klipper som sagt 
vid 0,95 bar och det trycket räcker inte 
för att komma upp och över 200hk.

Genom att programmera om signalen 
in i ECU:n kan vi lägga om säkerhetsni-
vån till 1,3 bar och därmed komma förbi 
denna spärr. För att sedan styra bränslet 
kopplas en IIC-box (Intelligent Injection 
Control) in mellan ECU och spridarna.

1100 turbomotorn har 2 injektorer per 
cylinder som jobbar på olika områden. 
Den ena har ensam hand om lågregist-
ret samt delar av högfarten och den 
andra jobbar bara vid högre last när 
den första inte räcker till. IIC-boxen styr 
bägge dessa helt individuellt och efter 
en stunds kalibrerande har vi en perfekt 
och mycket säker bränslekurva ända 
upp till brytgränsen, men vi valde en liten 
marginal och lade oss på 1,2 bar.

Nu ger motorn hela 227hk med 2,2 
bars absoluttryck (1,2 ladd) så grund-
effekten på ca 100hk gäller fortfarande 
när vi räknar baklänges. Det visar att 
hela anläggningen inte är på väg att nå 
sin högsta kapacitet och då avgasmot-
trycket före turbinen bara är lite högre 
än laddtrycket tyder det på att turbon väl 
räcker till. Den avancerade IIC-boxen 
styr dessutom turbotrycksventilen så 
att vi åter har altitudkompenserad styr-
ning av motoreffekten. Den mekaniska 
styrningen av trycket behövs alltså inte 
nu när vi förser skotern med extra styr-
elektronik som gör det möjligt att flytta 
på begränsningsnivåerna samt styra alla 
viktiga funktioner med programmering 
via vår egen box.

Med några enkla knapptryck på en 

PC kan bränslemängd samt laddtryck 
ändras, men tyvärr dycker det upp en 
del begränsningar i hårdvaran för ytter-
ligare effekt. 

För det första bör man fundera på 
om man alls ska ladda mer än så här i 
en skoter som ska brukas för annat än 
dragracing. Det brukar vara en gräns vid 
1,3 bar där handelsbränsle inte längere 
är lämpligt så att gå vidare upp mot 1,5 
bar är kanske ”for racing only”? Mo-
torn har som sagt en grundeffekt på ca 
100hk och det krävs då 1,5 bars ladd-
tryck för att nå 250hk om man lämnar 
motorn helt standard.

Den mer lämpliga vägen för den som 
jagar högre effekt är att byta ut de myck-
et milda kamaxlarna mot ett par som har 
mer duration och lyfthöjd, kanske de 
från AC 1100 sugmotorn vore lämpliga? 
Att spjällhuset är av singeltyp spelar nog 
inte så stor roll för effekten men med 
nya kamaxlar bör man nå 250hk redan 
vid 1,2 bars tryck, klart lämpligare än 
att ladda 1,5 bar! Men även injektorerna 
bör uppdateras för att klara att ge bräns-
le för mer än 230-240hk.

På dessa nivåer bör man ha en rik 
bränsleblandning med ett lambdavärde 
ner mot 0,8, för att uppnå det är injek-
torerna nästan 100% öppna redan vid 
230hk. Att öka effekten när bränsle-
mängden inte kan ökas ger stor risk för 
detonation, därför bör man byta ut injek-
torerna om man önskar mer än 230hk. 

Sammanfattningsvis kommer man 
ganska lätt (och billigt) upp till 230hk, 
det är frågan om ca 14500 kronor plus 
montering för att öka effekten med 55hk.  

Vill man sedan ha betydligt mer än så 
blir det både dyrare samt besvärligare, 
helt klart något som tilltalar den store en-
tusiasten men inte så många fler. Vi får 
därför inte se exakt vad ”Steg 3” skulle 
ge för effekt, inte denna gång i alla fall.

Långa människor är mer kvicktänkta. Man har kunnat visa att långa människor lyckas bäst vid intelligenstester.30 2-12/13





Förare: Dennis Boivie
Fotograf: Anders Boivie
Plats: Kramstatjärn Järvsö

Förare: Petra Sjödin
Fotograf: Erik Sjödin
Plats: Östmarkum i Kramfors Kommun på juldagen.

Förare: Jens Lindgren
Fotograf: Linda Lindgren

Plats: Hemling

Fotograf: Linus Enback
Plats: Rosvik

Hoppas att frugan sitter bra där bak!
Förare: Olle Elm
Fotograf: Fredrik Elm
Plats: Sälen

Om man staplar alla SnowRider som tryckts ovanpå varandra når man nästan toppen på Matterhorn, 4478 meter.

Driv-häng!
Förare: Fredrik Wiberg
Fotograf: André 
Magnusson
Plats: Åkersjön, Jämtland

12.00 (twelve o’clock)
Förare: Joakim Modigh
Fotograf:  Malin Thorildsson
Plats: Lövåsen

Polargrisen på skrå.
Förare: Bodin
Fotograf: Nyman
Plats: Hemligt

En härlig februaridag!
Förare: Mats Hallin
Fotograf:  Lisa Eriksson
Plats: Lövåsen

Skotern högst upp i D-Backen på Dundret.
Fotograf: Viktor Olofsson
Plats: Dundret (Gällivare)

En härlig eftermiddag med 
mycket snö!
Förare: Felix Eriksson
Fotograf: Marcus Ohlsson
Plats: Överberg

Bakrulle en härlig dag.
Förare: Didrik Robertsson
Fotograf:  Gopro
Plats: Dära en myr
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Nystartade klubben Street Su-
premes vinterarrangemang 
med skoterdragracing centralt 

på Hantverksgatan i Vilhelmina blev en 
riktig höjdare. Ett 40-tal förare och flera 
hundra åskådare i strålande solsken 
gjorde att dagen blev lyckad.

–Vi är mer än nöjda, säger en glad 
tävlingsledare Mikael Fjällstedt som nu 
hoppas arrangemanget blir årligen åter-
kommande.

Tävlingen hade tre klasser, i encylin-
drig upp till årsmodell 1993 vann Viktor 
Granlund med en Ockelbo. Klass tvåcy-
lindrig upp till 1982 vanns av Kim Lars-
son med en Yamaha.

Dagens publikfavorit och store vin-
nare blev den gamle tävlingsföraren 
Christer Lundeberg, Laxbäcken som 
med sin trotjänare en Ski Doo Blizzard 
9500 vann tävlingens största klass och 
priset best in show.

Succé för skoterdragracing centralt i Vilhelmina, 
en härlig blårök la sig över tävlingarna när ett 
40 tal förare med gamla skotrar gjorde upp om 
finalplatserna på Hantverksgatan.
Av: Kenna Lindström

Vinnartrion i premiär tävlingarna på 
Rock and Raceday Kim Larsson Svan-
näs, Christer Lundeberg Laxbäcken och 
Viktor Granlund Skog.

Tävlingarnas ”lappskotrar” Larven framfördes 
framgångsrikt av Vilhelminakillarna Daniel 

Jonsson och Mattias Jonsson.

Tävlingarnas gigant den gamle täv-
lingsföraren Christer Lundeberg visade 
klass med sin trotjänare Ski Doo Bliz-
zard 9500. -Den här skotern säljer jag 
aldrig, sa Christer efter tävlingen.

Ingemar Sandqvist Vilhelmina iklädd en 
sk strut i hård duell mot Ivar Daniels-
son, Nästansjö

–Vilken höjdare, det här var jättekul 
och jag återkommer gärna nästa år, ut-
brister Christer vid prisutdelningen.

Christers Blizzard gick så bra att täv-
lingen avbröts och banan kortades ett 
par meter.

–Jag fick inte stopp på skotern i tid, 
berättade Christer som körde in i vallen 
i slutet av banan vid ett tillfälle.

Arrangemanget blev en succé och 
kvällens avslutning med rockabillyban-
det Rusty Flatheads spelning på Folkets 
Hus blev även den välbesökt.

–Vår ambition med gratis arrang-
emang fortsätter, berättar ordförande i 
Street Supremes Mikael Fjällstedt som 
redan nu börjat planeringen för som-
marens stora evenemang Hembygds-
dagarna med motorutställning och mop-
pedragracing.

Skotrar i alla möjliga modeller fanns 
att beskåda under dragracingdagen.

-Var kommer alla skotrar ifrån? ut-
brast en i publiken.

Svett luktar inte förens man kommer in i puberteten. 332-12/13



Så här när vintern närmar sig och 
solen visar sig allt mer sällan är 
behovet av ljus som störst. Nu 

verkar det i och för sig inte spela någon 
roll om det är sommar eller vinter i Sve-
rige, solen visar sig inte ändå. Även om 
det handlar om att hitta dörren till das-
set eller om man står med halva krop-
pen under motorhuven är det bra med 
belysning. Den allra bästa belysningen 

Ingen taklampa i världen kan ersätta en bra 
punktbelysning!
Av: Stefan & Togga

för dessa situationer, när man behöver 
två fria händer för att klara uppgiften, är 
en pannlampa!

Vi valde två olika lampor som ligger i 
helt olika prisklasser, en dyr och en bil-
ligare, båda av märket Princeton Tec. 
Under ett halvår har dessa nu tjänstgjort 
både som snickarhjälp och vid skoter-
mekning.

Denna värsting till pannlampa dundrar 
iväg en ljusstråle på hela 200 lumens, 
vilket betyder att man kan se vad som 
händer mer än hundra meter bort. All 
denna kraft kräver också batterier och 
det går åt åtta stycken av dom. Det 
som gör att denna lampa passar sär-
skillt bra i kallare miljöer är att batteri-
erna förvaras i en separat väska som 
man fäster i bältet, eller har innanför 
jackan. Håller man batterierna varma 
räcker dom också längre. Nu hade vi 
inget problem med att batterierna tog 
slut, då dom faktiskt klarade sig hela 
testperioden.
Att man har batterierna på sidan om är 
lite bökigt då både sladd och batter-
iväskan kan vara i vägen ibland. Detta 
har dock sina fördelar, förutom batter-
itiden, och det är att lampan på huvu-
det blir lättare. Denna lampa riktar sig 
naturligtvis inte först och främst till me-
kanikern som ligger under sitt fordon 
och pular, utan betydligt mer äventyrs-

lystna personer.
Trots att hela lampan är ”over kill” är 
den väldigt lätt att använda. Naturligt-
vis finns det även här olika lägen att 
använda på dom fyra Ultrabright LED-
lamporna och den stora Maxbright 
LED-lampan och dessa lägen skiftar 
man mellan med hjälp av två knappar 
placerade på lamphuset. Totalt finns 
det fyra olika mode med hög och låg 
på både Ultrabright lamporna och Max-
bright lampan, plus blinkande ljus.
Fram på lampan finns även en batteri-
indikator som när den skiftar från grönt 
till gult innebär att det är cirka 40 pro-
cent kvar, skulle den bli röd återstår 
det ungefär 20 minuter tills man står i 
mörker.
Har man en sådan här lampa bör man 
också utnyttja dess kapacitet. Vi är 
helt övertygad om att den skulle kunna 
belysa vägen hem även om lyset på 
skotern lagt av!

APEX Extreme
Effekt:  200 lumens
Lampor:   4 Ultrabright LEDs, 1 Maxbright LED
Brinntid:  200 timmar
Uppmätt batteritid: -- timmar
Batterier:  8 AA
Vikt: 416g
Pris: 1.099:-

Den billigare av dom två som ändå går 
loss på cirka 449 kronor klarar trots sin 
smidig- och litenhet betydligt mer än 
vad vi utsatte den för. På denna lampa 
är allt integrerat i lamphuset och in-
get batteripack är nödvändigt. Detta 
påverkar naturligtvis både hur starkt 
och hur länge lampan lyser. Nu verkade 
detta inte spela så stor roll då den i 
snitt klarade av att brukas under hela 
38 och en halv timme! Detta med en-
dast 3 stycken AAA-batterier till sitt 
förfogande.
Lampan har fyra olika lampor, där tre 
är små Ultrabright LED. Dessa lampor 
hade klart glas men det går även att 
köpa lampan där dom tre små LED-
lamporna är färgade i rött för ett beha-
gligt nattljus, eller grönt för att spara 
batteri. Dom tre Ultrabright-lamporna 

har till uppgift att ge ett lagom starkt 
och brett ljus, vilket räcker för dom 
flesta situationerna. Den fjärde lampan 
är en lite större Maxbright LED-lampa 
som ger tillgång till alla 70 lumen, vilket 
räcker väldigt långt.
Lampan är väldigt lätt att hantera med 
endast en stor knapp där man växlar 
mellan hög, låg samt av för respektive 
lampa, vilket ger 4 nivåer plus ett blink-
ande läge. Det går även att rikta lam-
pan upp och ner beroende på situation. 
Lampan klarade både kyla och väta på 
ett bra sätt under testet. Vikten på lam-
pan som ligger på 83 gram är helt okej 
trots att den endast är försedd med ett 
band runt huvudet.
Vi kan konstatera att Remix är en an-
vändarvänlig pannlampa som har ett 
stort användningsområde.

Remix
Effekt: 70 lumens
Lampor:  3 Ultrabright LEDs, 1 Maxbright LED
Brinntid: 200 timmar
Uppmätt batteritid: 38,5 timmar
Batterier: 3 AAA
Vikt: 83g
Pris: 449:-

Det finns 8000 förslag till hur man ska rädda det lutande tornet i Pisa. Ett av dem går ut på att bygga upp en 15 m hög helgonstaty som kan stötta tornet med handen.34 2-12/13





På hösten 1978 började en ameri-
kansk TV-serie som kallades Fa-
miljen Macahan (How the West 

Was Won i original) att sändas i Sverige. 
Utan överdrift kan man påstå att den var 
en omedelbar succé här hemma då den 
sågs av nästa alla som hade tillgång till 
TV. I dag kan man läsa på Wikipedia 
att TV-serien hade viss framgång i USA 
men mycket snabbt nådde kultstatus i 
Europa viket faktiskt betyder Sverige -  
här var denna serie megastor!

Speciell gång
Det var en väl genomarbetad och påkos-
tad produktion som (för sin tid) kändes 
mycket äkta i sin skildring av det som 
vi kallar för ”vilda västern”, alltså från 
mitten av 1800-talet och fram mot sekel-
skiftet 1900. Den stora hjälten i denna 
serie var Zebulon ”Zeb” Macahan, en 
tuffing med hjärta av guld. Han var en 
två meter lång trapper som haltade sig 
fram i grymt häftiga läderkläder. En vild-
markens man som trivdes bäst uppe i 
bergen men som gärna erbjöd sin hjälp 
när den behövdes, vilket var ofta. 
Då han var högt respekterad av alla indi-
aner, som kallade honom ”White Eagle”, 
kunde han medla vid konflikter mellan 
dessa och vita samtidigt som han hade 
tid att rädda snart sagt alla i sin familj. 
Han motto var ”Never quit, never lie, 
never apologize” på svenska ”Ge aldrig 
upp, ljug aldrig, be aldrig om ursäkt” 
och denna hårdföre man red rakt in i alla 
svenskars hjärtan för snart 35 år sedan.

Zeb gestaltades av skådespelaren 
James Arness (1923-2011) och hans 
haltande var inte spelat utan en gammal 
krigsskada. James skadade sig i Anzio, 
Italien under andra världskriget så det 
var till och med en krigshjälte som spe-
lade Zeb  -  kan det bli bättre än så? 

Jag var 10 år när Macahan sändes för-
sta gången och Zeb blev då för evigt min 
stora hjälte och förebild.

Matell, leksaker
1972 började företaget Matell, världens 
största leksakstillverkare, med en serie 
leksaksfigurer som kom att kallas för Big 
Jim. I dag kallas dessa för ”action figu-
res” vilket var ett namn jag hade behövt 

Min barndoms stora 
hjälte!
Av: Affe

när jag från 7 års ålder lekte med mina 
”gubbar” som för allt i världen inte skul-
le kallas för dockor! Big Jim och hans 
vänner var äventyrare och det fanns en 
mängd olika tillbehör att köpa. Kvalitén 
var mycket hög, klart överlägsen dagens 
motsvarigheter och de var därfö inka-
taka även efter åratal av brukande.

Utbudet av tillbehör var stort så hade 
man bara nog rika föräldrar kunde man 
få alla delar som behövdes för timmar 
av lek. En Wild West-serie fanns också 
men det var för oss svenskar totalt okän-
da figurer från Karl Mays romaner som 
var förebilden för figurerna. I Nordame-
rika hade man ett bättre utbud då det 
faktiskt såldes en Big Jim figur i Zeb Ma-
cahan utförande, en absolut dröm för en 
som både gillade Big Jim samt älskade 
Zeb! Men det var som sagt bara där den 
såldes, inte här hemma.

Detta är helt sant, man saluförde Zeb 
på en marknad där TV-serien hade mått-
lig framgång men inte här där serien var 
älskad av snart sagt alla i landet. Så jag 
fick aldrig någon Zeb Macahan action 
figur när jag var 10-12 år och jag visste 
inte ens om att den fanns.

Ebay och en Arboga stark
Första fredagen på semestern så satt 
jag ensam i huset då min fru jobbade 
natt och inga vänner var på besök. Jag 
tog en Arboga (en av världens bästa öl-
sorter) och tittade runt på Ebay, öl och 
Ebay är en riskfylld kombination som 
alla vet. Då såg jag den, en Matell Zeb 
Macahan i originalkartong från 1978, jag 
kände mig som 12 år på nytt.

Jag tvekade inte en sekund, 900:- är 
rena investeringen för ett sådant värde-
fullt föremål, så jag köpte den på stört. 

Jag lade mig sedan och somnade som 
ett barn, 12-åringar som just köpt en 
Zeb somnar tydligen lätt. Min fru var 
faktiskt märkligt förstående när hon kom 
hem nästa morgon, vilket jag inte helt 
hade räknat med.

Tydligen har jag gjort dummare sa-
ker än detta under de år vi levt ihop. 
En vecka senare kom paketet och i det 
fanns en Matell Zeb Machan i toppskick. 
Nu väntar jag bara på att antikrundan 
ska komma hit till min hemstad, då ska 
Knut Knutsson få se ett föremål som får 
honom att gå upp i högvarv.

För alla som undrar så är min Zeb inte 
till salu, han är min pensionsförsäkring 
då värdet bara kommer att öka med 
åren…

Ledmotivet till 
Familjen 

Macahan.

Vår medarbetare och teknikex-
pert Affe berättar här om en av 

sina lite mjukare sidor.

50 procent av världens befolkning kan inte skriva och läsa.36 2-12/13





Jan Tore Haugo från Norge gillar hög 
effekt i sina snöskotrar och han fö-
redrar dessutom Ski-Doo vilket gör 

valet lätt, en turbotrimmad 1200 är vad 
som gäller. Att bygga sin värsting-turbo-
skoter på Yamahabas som de flesta gör 
är alltså inte alls intressant för Jan Tore, 
här är det Rotax som gäller och inget 
annat!

Den trecylindriga 1171cc motorn från 
Österrike påminner en hel del om de 
tripplar som Yamaha använder sig av i 
den framgångsrika Nytro-serien men 
rent tekniskt är skillnaderna ganska sto-
ra. I grunden är det i bägge fallen frågan 
om 120 graders motorer med direktdri-
ven variator samt torrsump och bägge 
är enbart konstruerade för skoterbruk. 
Sammanfattningsvis kan man säga att 
Yamaha har valt en något lägre cylinder-
volym och högre trimningsgrad medan 
Rotax valde en annan väg med mer vo-
lym och mildare kalibrering för att i stort 
sett uppnå samma resultat. Men till skill-
nad från vad man kan tro är Ski-Doos 
lågvarviga motor inte långslagig utan 
har en mycket kort slaglängd på bara 
60mm. Borrningen är på hela 91mm 
vilket ger plats för mycket stora ventiler 
och konstruktionen liknar därför varvvilli-
ga motorer med hög litereffekt vilket den 
alltså inte är i originalutförande. Förkla-
ringen är att kamaxlarna har mycket mild 
duration och låg lyfthöjd och på så sätt 
håller nere motorns verkliga potential i 
de högre varvtalsregistren. Nu är detta 
inget problem utan i stället en möjlig-
het för de som önskar att modifiera sin 
1200 då nästan allt utom just kamaxlarna 
är lämpade för hög motoreffekt. Till Jan 
Tores motor användes ett par svensktill-
verkade kamaxlar med värden som inte 
är helt officiella men det är frågan om 
väsentligt högre lyft och betydligt längre 
öppettider för både insugs- samt avgas-
ventilerna. För att detta skulle fungera 
byttes även ventilfjädrarna ut då original 
inte riktigt gillar så radikala kamaxlar 
utan att bottna.

Topplocket portades hos McXpress 
för ökat flöde och motorn monterades 
sedan ihop med specialbeställda låg-

En Ski-Doo med 450 
hästkrafter, Norges 
starkaste ”grillskoter”
Av: Affe

kompskolvar från JE-pistons, kamax-
larna gradades sedan in noggrant för att 
fungera optimalt. Då saknades det bara 
en turboanläggning som skulle räcka till 
hela 500hk, då ingen vanlig serietillver-
kad sats duger för den effekt som krävs 
till detta bygge. Aggregatet är en så kall-
lad MCX 550 vilket är en specialbyggd 
K27-hybrid som MCXpress använder 
när kunder önskar motoreffekter på upp 
mot eller över 500 hk. Grenröret påmin-
ner om det som används till den vanliga 
MCX240hk-satsen men anpassat för 
den större turbon samt för den externa 
wastegateventilen. Alla luftvägar lik-
som laddluftkylarens anslutningar är av 
grövre dimension jämfört med den van-
liga MCX240-satsen och en mycket stor 
dumpventil är monterad före plenumet. 
Bränslesystemet har en extra så kallad 
”catch-tank” som förser en stor Bosch-
pump med racebränsle för vidare färd 
mot injektorerna. Motorn förses med 
bränsle dels via original EFI-system och 
får extra tillskott från tre extra injektorer 
som styrs av MCX programmerbara 
styrdon. Plenumet är av samma typ som 
används till de vanliga turbosatserna 
och klarar väl av trycket som kan komma 
upp till hela 2,5 bar i denna version. 
Receptet för att få 450 hk i sin skoter 
är alltså ganska enkelt men det gäller 
sedan att justera in allt i bromsbänken 
vilket är både svårt och nästan onödigt 
spännande. All justering i SF901-bän-
ken skedde med VP CSO racebränsle 
vilket är vad kunden sedan ska köra med 
vid detta tryck, väljer han att justera ner 
trycket till just över ett bar så går det bra 
med handelsbränsle men då bör mapp-
ningen justeras på nytt. Efter en dags 
spännande arbete och en mängd jus-
teringar samt runt 20l racesoppa är allt 
klart, Jan Tore har nu en snöskoter som 
ger 450hk vid en bit över 2,0 bar och allt 
fungerar perfekt. Han påstår sedan att 
denna skoter ska brukas för lokala race 
samt vanlig körning då han och familjen 
ska ut för att grilla korv. I USA kallas 
detta för ”Overkill” att köra på tur med 
en sådan maskin och något svenskt ord 
som passar känner jag inte till.

Finns det då ett norskt ord som på 
ett bra sätt beskriver denna skoter i 
förhållande till dess tänkta användnings-
område som familjeskoter? Jag vet inte 
men det borde nog finnas ett, de absolut 
vildaste skoteråkare jag känner till pratar 
i alla fall norska så nog borde de ha ett 
namn på sina grymma skotrar som bland 
annat kan brukas för turer till grillplatsen! 
Ett trevligt och absolut skotertokigt folk 
är de i vilket fall som helst våra grannar 
i väst. 

Visst är nya smidda specialkolvar vackra? De är inte lika snygga när de tittar ut ur 
blocket efter ett riktigt motorskott!

Detta är hjärtat i anläggningen, en 
MCX550-laddare.
Då denna motor är trecylindrig så har 
turbon ett enkelt avgasinlopp, för fyr-
cylindriga är det “dubbel entry” för 
pulsseparering som gäller.

En grymt stor wastegate från Tial blir 
perfekt till detta bygge.

Dubbla ventilfjädrar av race-typ är ett 
måste i en motor som denna.

I Kina har man satt som mål att varje kines ska kunna få äta 200 ägg om året.38 2-12/13





Jag som hade hoppats på bra och 
tidig säsong hade redan i november 
rätt många mil bakom styret. Vi vän-

tade ju tillökning i familjen i februari så 
jag skulle försöka filma klart så mycket 
som möjligt innan dess var det tänkt. I 
december tog Kung Bore semester någ-
ra veckor men återkom runt jul med runt 
2 meter snö inom en vecka. Det krävs ju 
en hel del snö för att fylla igen alla små 
träd, buskar, stenar och andra ojämnhe-
ter som man inte vill stöta på vid en land-
ning eller när man plöjer sig fram utför i 
djupa svängar, så det var inte förrän då 
det gick att börja köra på allvar. 

Körningen då det snöar så ruskigt 
mycket på kort tid kan beskrivas som 
väldigt energikrävande. 

Skotern får gå på full gas 95 procent 
av tiden och man tar sig endast fram om 
man har lite fart, även på plan mark. Ska 
man försöka ta sig upp till över 1500 
meters höjd där den täta, branta skogs-
terrängen börjar öppna upp sig får man 
kämpa ett tag. Det blir många fastkör-
ningar runt små träd och buskar som 
inte har någon bärighet alls då snötäcket 
bara täcker topparna. Helt plötsligt när 
man kämpar för livet för att ta sig uppför 
en liten backe så öppnar naturen en fall-
lucka och man sjunker 2 meter ner. Har 
man inte fart nog så sitter man där med 
skägget i brevlådan och får ett rejält trä-
ningspass med spade och såg.

Stuntförare
Att försöka filma är i stort sett omöjligt 
när det är svårt nog att bara ta sig fram 
för egen maskin utan att behöva tänka 
på vilket träd man ska svänga vid och 
vilken vinkel man ska hoppa på en kulle 
för att det ska se bra ut på film. Att det 
snöar så man knappt ser skidspetsarna 
hjälper ju inte heller. 

Efter cirka 2 veckor med snö i stort 
sett varje dag och inte en enda dag med 
klar himmel och sol så blev det varmt 
och blåsigt. Vi hade nu en bra bas ial-
lafall, men snön satte snabbt ihop sig 
och blev hård och det var inte allt för in-
bjudande att kasta sig utför några stora 
dropp. Det blir ändå rätt mycket körning 
för att hitta nya ställen och för att veta ex-
akt hur det ser ut då det är dax att filma. 

Januari var väldigt snöfattigt i Kana-
densiska mått mätt och det dröjde ända 

Allt började riktigt bra 
med körbar snö redan 
i slutet på oktober i 
Kanada.
Av: Kalle KJ Johansson

Om du börjar att räkna till en miljard när du föds kommer du inte hinna klart under din livstid, om du inte blir 125 år dvs.40 2-12/13



Det är som ett stort stepup med ett dropp i samma 
veva utan att landa däremellan.

till februari innan föret och vädret bör-
jade bli bra nog för att få något på film. 

I slutet på januari blev jag tillfrågad om 
jag kunde agera stuntförare till Finska 
Nokian Tires. Dom ville göra en reklam-
film till däck för våta väglag och ville ha 
en skoter som körde på öppet vatten, 
det lät ju intressant. 

Fick en gammal M7:a till förfogande 
och begav mig ner till en nationalpark 
strax utanför Vancouver tillsammans 
med en nu höggravid flickvän. Man fick 
smälta lite snö som låg på stranden för 
att det skulle se lite mer somrigt ut. Sko-
tern som jag endast kört på en parkering 
tidigare gick hyfsat bra ända tills ena 
tändspolen lade av efter en sänkning. 
Den brölade lite risigt på en cylinder 
men vi behövde fortfarande några klipp 
på vatten så det var bara att göra så 
gott man kunde och bada lite mer i det 
”varma” januari-vattnet.

Efter en lång dag var alla nöjda och 
vi kunde bege oss hem till Pemberton 
igen och invänta förlossningen som bara 
skulle vara några dagar bort nu. Vi hade 
ännu knappt kunnat filma något på ber-
gen då snön och vädret inte riktigt velat 
samarbeta.

En bra början
Varje fin dag måste nu utnyttjas maximalt 
för att få ihop nog med material till 4-5 
olika filmer. Plötsligt sprack vädret upp 
och vi kunde äntligen börja filma igen. 
Nu var det dock dax att bli pappa vilken 
dag som helst, så man fick hålla sig inom 
telefontäckning så man skulle hinna när-
vara när det blev dax. Wildcaten levere-
rade och vi fick en riktigt bra början på 
Slednecks 15. 

Var ute med Tyler Blair och vår nya 
filmare PY som är en gammal extrem-
skidåkare. Han tog oss till några riktigt 
branta lines som han tidigare gjort på 
skidor. Nu var ju inte snön helt optimal 
och skidor är ju lite lättare att bromsa 
och svänga med utför då man ska ner-
för branta lines där man måste undvika 
diverse klippor, stora dropp och elände 
för att inte hamna på fel ställe. Tyler och 
jag tyckte det var lite överkurs att börja 
säsongen med detta dårskap så vi le-
tade reda på lite olika hopp istället för 
att mjukstarta säsongen. Efter en sned-
landing, som Tyler inte riktigt lyckades 
reda ut, vilket resulterade i ett stort snö-
moln, skoterdelar utspridda över berget 
och spruckna täckbyxor ända upp till 
kallingarna. Tyler begav sig hemåt efter 
att hjälpligt tejpat ihop byxorna med lite 
duct tape från Wildcaten. Jag och PY 
fortsatte dagen med mitt dropp som 2 år 
tidigare resulterade i diverse spruckna 

Nu laddar vi för kommande säsong, vilken inte 
borde vara allt för långt borta!

Om hela jordens befolkning samtidigt dyker ner i Vänern kommer ytan endast stiga med 5-6 cm! 412-12/13



ryggkotor, revben, och kollapsad lunga. 
Det gick bättre denna gång men vart inte 
lika långt. Mitt emot det, några hundra 
meter bort, låg Chris Browners dropp 
där han några år tidigare droppade 180 
fot. 

Kvällssolen låg på den sluttningen och 
en mäktig fullmåne lyste i bakgrunden. 
Det var för bra för att låta bli! Lyckades 
ta mig upp rätt snabbt och kollade ner 
på den branta landningen långt där nere. 
Snön på den plana avsatsen bestod av 
hård skare med lite is. Landningen var 
något mjukare men ganska vindpinad. 
På vägen ner måste man passera en 
sluttande klippvägg för att sedan ta sig 
över en vinddriva för att komma ut till 
landningen ungefär 30 meter ner. Sen 
har man en lång fin landning att sätta ner 
skotern på. 

Man behöver hyfsat med fart, det 
enda man ser innan man är i luften är 
stora bergstoppar. Väl vid den isiga 
kanten då man håller cirka 20 km/h ser 
man en plan glaciär 150 meter ner! Det 
känns lite som man hoppar ut i tomma 
intet och inte förrän man är en bit ut i luf-
ten ser man vart man kommer att landa. 
Kom precis fram till landningen på första 
försöket och solen var på väg ner inom 
några minuter. Ljuset var helt perfekt så 
skyndade mig upp igen för att komma 
lite längre. Nu landade jag oförskämt 
mjukt runt 10 meter längre ner i den 
branta landningen. Nu hade vi en bra 
början till Slednecks 15, så nu kunde 
man nöjt åka hem och ta hand om den 
blivande familjen.

Tillökning
Bara någon dag senare kom en liten tjej 
till världen! Resterande vinter fick vi tu-
ras om att ta hand om våran nya familje-
medlem och försöka få så många dagar 
på snö som möjligt, då Vera också ville 
komma i form igen så hon också kunde 
filma stora snowboardlines på bergen. 
Mars blev den snörikaste månaden på 
många år och bjöd dessutom på riktigt 
bra väder. Vi kunde båda ge oss ut ib-
land då vi hade mor och farföräldrar som 
barnvakt. En del dagar hängde jag med 
Nika på någon bar i Whistler på förmid-
dagen så Vera kunde åka bräda på mor-
gonen innan det var uppåkt i backarna. 
Sedan byttes vi av och jag mötte upp 
med grabbarna på bergen på eftermid-
dagen. Allt går bara man vill och vi fick 
båda en hel del härliga dagar på våren. 

Man hade ju hunnit fylla 30 i vinter 
med, och skaffat sig en fyrtaktsskoter 
som det var tänkt att det skulle bli rejält 
med klös i. Den lilla originalturbon or-
kade inte riktigt leverera den effekt som 

det var utlovat, iallafall inte på högre 
höjd. Har sett laddtryckstoppar på över 
2 bar men runt 1,5 bar verkar vara vad 
den klarar av på 2000 meters höjd. Det 
är ändå dubbla trycket den har standard 
vid havsnivå så siffror man hört på 290 
hk i bromsbänk kan nog stämma i teorin, 
men inte i praktiken om man kör där det 
är tänkt att skotern ska köras.

Letade febrilt hela vintern efter ett 
större alternativ men utan framgång. Nå-
väl, ska väl inte klaga allt för mycket, det 

kommer en ny vinter nu igen och nu ska 
det väl finnas utprovade kit på markna-
den som ska kunna leverera bra med 
effekt även på högre höjd. Den gick ju 
trots allt riktigt bra ändå för att vara så 
nära standard och betedde sig inte allt 
för olikt sina 2-takts konkurrenter.

När man väl lärt sig att utnyttja den lil-
la extra vikten rätt så kan man ha den till 
sin fördel då den är mer stabil än 2-tak-
tarna. Det krävs ju lite mer planering 
i körningen då man inte vänder med 

en finlandsfärja på en femöring helt 
oplanerat. Den smalare 38” framvag-
nen passade verkligen den lite tyngre 
skotern, då man med lite kraft får över 
den på slagsida. Nu har ju både Polaris 
och Ski-Doo ännu smalare framvagnar 
på vissa modeller. Fick nästan lite flas-
hbacks från tiden man körde Ockelbo 
Poro när jag provade Dan Treadways 
2013 års Summit med 36” framvagn. 
Den var väl något rappare i motorn än 
23 hästars Poron och 12 millimeters 

Wildcaten beter sig inte alltför olikt 
sina 2-takts konkurrenter.

Om allt salt i haven skulle utvinnas, så skulle alla kontinenterna täckas av ett 150 meter tjockt lager salt.42 2-12/13



högkamsmattan på Ockelbon klarade 
väl inte av att skotta lika mycket snö 
heller. 

Annars finns det ju många likheter 
mellan dom gamla lappmopparna och 
dagens Boondocking-maskiner. Smala 
fotsteg som fötterna knappt får plats 
på, låg vikt och knappt någon dyna. 
Ja just, man satt ju ändå alltid med ena 
knät på dynan på den tiden. Ockelbo 
var helt enkelt 30 år för tidigt ute med 
sina boondocking-maskiner. Kanske 

kommer det en ny upplaga av den 
svenska trotjänaren?

Fick en riktigt skön recension av Dan 
Treadway om Wildcaten då vi bytte 
skotrar lite en dag. ”If I had that sled 
I wouldn’t wanna ride any other sled”. 
Det värmde i hjärtat att höra det från 
ambassadören av Ski-Doo:s freeride 
team. Hans 137” Freeride med boon-
dockers turbo var också grymt rolig 
men näst intill omöjlig att köra på mel-
lanregistret då den var väldigt svårin-

ställd. Den ville lätt sura ner sig om man 
körde utför och behövde några sekun-
der för att komma igång igen. Uppför 
gick det att köra på rullen så långt man 
ville och den var riktigt skoj med den ex-
tra effekten. 

Filmtajm med popcorn
I skrivande stund har just Slednecks 15 
dykt upp i brevlådan. Riktigt bra rulle 
som får gastummen att rycka ordentligt! 
Som vanligt är det en bra mix av big 

mountain backcountry-åkning av lite va-
rierande stil med lite inslag av freestyle. 
Brett Turcotte kör med sin sköna stil 
riktigt stort på sin M8:a. Brad Gilmore 
har också ett riktigt skönt segment i lik-
nande stil. 

Chris Burandt hoppar över dynan 
som vanligt i tät brant skogsterräng. 
Allt riktigt snyggt filmat och inte allt för 
långt denna gång. Alaska-gänget kör 
stort som vanligt och Cory Davis tycks 
fortfarande tro att hans skoter är en 

Med ett barn att ta hand om delade 
jag och Vera upp dagarna så hon 
kunde åka bräda på morgonen.

Saudiarabien är det land som har minst antal biografer, dom har inga. 432-12/13



cross som går att hantera hur som helst, 
medan syster Carla visar grabbarna att 
tjejer också kan. 

Tyler Blair håller stumt in i det sista. 
Dan Treadway, Rob Alford och Geoff 
Kyle letar sig nerför branter och klippor 
i jakten på stora drop och sköna lines. 
Chris Brown visar att man också kan 
köra en Nytro i rätt besvärlig terräng.  

Jag själv visar lite skön touringåkning 
i fin fjällmiljö med inslag av fullgashopp, 
drop och stora lines med fyrtaktsturbo. 
Vildkissen levererar ännu en säsong i 
varierande terräng.

Bortklippt
Jag väntade med spänning på några 
klipp av mig och Tyler Blair som aldrig 

dök upp? Men dom kommer väl för-
hoppningsvis i 2Stroke Cold Smoke, 
då även deras filmare Dave Craig var 
på plats. Sista dagen som Tyler var ute 
för säsongen var jag med och körde, vi 
hade filmare från både Slednecks och 
2SCS med oss. Det var en härlig vår-
dag i början på maj. Det fanns ännu lite 
färsk snö på bergen och solen stekte. 
Vi hittade massvis med perfekt formade 
vinddrivor med landningar bakom som vi 
kunde ladda det som gick i. Det känns 
nästan som man är mitt i ett tv-spel ib-
land och man kan köra hur stort som 
helst. 

Vi körde i en hög driva som hade en 
platå med fin landning bakom sig. Det 
är en obeskrivlig känsla då man laddar 

det som går i ett nästan lodrätt hopp och 
fortsätter uppåt mot skyn en lång stund 
för att sedan stanna till och sväva tyngd-
lös ett tag innan man faller ner mot en 
brant landning långt där nere. Är nästan 
som att kombinera ett stort stepup med 
ett dropp i samma veva utan att landa 
däremellan.

Jag körde högre upp där det var bran-
tare men smalare så jag kunde få nog 
med fart med wildcaten. Tyler körde 
längre men inte lika högt och hamnade 
längre ner. Det slutade med att Tyler lan-
dade så nära platt man kan och klagade 
på ryggsmärtor efteråt. Hård som han är 
så tog han en Alvedon och Dave Craig 
följde honom hem. Visade sig senare 
att han fått små kompressionsfrakturer 

i ryggen. Det kan vara små marginaler 
mellan succé och katastrof, men denna 
gång gick det relativt bra. 

Nu laddas det för fullt inför kommande 
säsong och man kan bara hoppas på 
ännu en riktigt rolig vinter. Stay tuned 
and keep er pinned!

Att det snöar så man knappt ser skid-
spetsarna hjälper ju inte heller.

En del lejon parar sig över 50 gånger om dagen.44 2-12/13





Försäljningen av snöskotrar med 
längre mattor skjuter i höjden och 
små fjällnära campingar är över-

bokade från mitten av december tills den 
sista snön är försvunnen.

Släpvagnar säljs som aldrig förr och 
det är tydligt att friåkningen i fjällen är 
populärare än någonsin. Det gläder mig 
fantastiskt mycket att jag nu för tiden 
träffar på medelålders karlar på branta 
fjällsluttningar med fastkörda skotrar, 
svetten sprutandes och stora leenden 
på deras lyckliga ansikten som återupp-
täckt glädjen i skoteråkningen. Till och 
med de lite tröga skotertillverkarna har 
vaknat till, gamla tabun bryts och nu sat-
sas det plötsligt både högt och lågt på 
friåkarna.

Skoteråkarna har blivit nomader och 
verkar vara beredda att göra ännu större 

uppoffringar i tid och pengar för att verk-
ligen få valuta för pengarna de redan 
investerat. Och vem kan klandra dem? 
Det är inga små belopp det handlar om 
för att bli skoterägare idag. Att befinna 
sig i t.ex Gävle en dålig vinter och se sin 
nya snöskoter på uppfarten tappa tusen-
lappar i värde varje dag kan säkert vara 
nog så frustrerande.

Men även om detta är en del av förkla-
ringen till skarorna som vallfärdar till fjäl-
len tror jag det till största delen handlar 
om att många skoteråkare hittat tillbaka 
till själva själen i skoteråkningen, upp-
täckarglädjen, den storslagna naturen 
och utmaningarna.

Kontroversiell turism
Såklart är alla de nya skoteråkarna i 
fjällen inte helt okontroversiella. Skogs-

ägare som upplåtit mark till tidigare 
sparsamt trafikerade leder får uppleva 
ett väsentligt högre tryck på populära 
transportleder med skador på plante-
ringar och ungskog som följd.

Inte minst jag själv har tvingats inse 
att mina tidigare hemliga smultronstäl-
len varken är hemliga eller för den delen 
särskilt orörda längre. Att jag inte längre 
har fjället för mig själv gör dock inget, 
jag unnar alla att få komma ut och dela 
upplevelsen med mig. Istället gläds jag 
med alla företagare i de små fjällbyarna 
som får ett välbehövligt tillskott i kassan. 
Ty att vara småföretagare i en fjällby som 
inte heter Åre eller Sälen är ingen dans 
på rosor.

Jag ser inga oöverkomliga problem 
i turismen. Drabbade skogsägare kan 
kompenseras genom ledavgifter, popu-

lära områden kan öppnas och stängas 
växelvis för att reglera trycket på natur 
och djurliv.

Ansvaret faller dock främst på oss 
åkare som måste nyttja det som populärt 
kallas folkvett.

Folkvett
Med folkvett löser vi de allra flesta pro-
blemen på egen hand. Hoten kommer 
istället som så många gånger förr istället 
från olika myndigheter och organisatio-
ner som ser problematiken i den ökande 
skoteråkningen i fjällvärlden, men kan-
ske inte är lika klarsynta med lösning-
arna på densamma.

Skotertrafiken i de svenska fjällen är 
sedan tidigare redan hårt reglerad. Och 
då räknar jag inte ens in styggelsen i 
Härjedalen där det på frivillig basis i 
praktiken råder undantagstillstånd med 
ledpoliser och staket.

Frostviken
Ett bättre exempel är istället Jormvatt-
net och Blåsjön i Frostviksfjällen, norra 

Om folkvett, skoterturism och friåkning skriver Scandinavian Freeriders 
ett debattinlägg där de uppmanar sina medlemmar och andra 
organisationer att delta i Nationella Snöskoterrådets arbete under den 
kommande vintern.
Av: Tomas Berntsson & ScandinavianFreeriders

Världens vanligaste namn är Mohammed.46 2-12/13



Jämtland. De har på kort tid fått se 
de besökande skoteråkarna både två 
och tredubblas. Det är tidvis svårt att 
hitta husrum, bensinen kan ta slut på 
macken under storhelger och alla par-
keringsplatser är upptagna. En smått 
fantastisk utveckling ur turistnärings-
synvinkel.

Det problematiska i sammanhanget 
är att det stora besökarantalet samsas 
på ett relativt litet område, endast nå-
gon mil, längs svensk-norska gränsen 
där skoteråkning är tillåten. En besvä-
rande omständighet är att halva områ-
det sedan 2002 dessutom är ett na-
turreservat där ett flertal skyddsvärda 
växter och djurarter trivs.

Fullt förståeligt bevakar Länsstyrel-
sen området noggrant och inför varje 
ny säsong diskuteras huruvida skoter-
trafiken ska tillåtas fortsätta. Eftersom 
antalet besökare verkar stiga varje år 
ökar även risken för den form av skador 
och störningar Länsstyrelsen är oroliga 
för. Och eftersom inga nya områden 
öppnas för friåkning finns risken att 

Som guide i Kanada är man tvungen att 
ha ett kommersiellt tillstånd, ett så kal-
lat Tenure för att kunna bedriva turist-

verksamhet på statlig mark.

Även om en kackerlackas huvud skulle bli avhugget kan den fortsätta leva i nio dagar innan den svälter ihjäl. 472-12/13



Länsstyrelsens farhågor förr eller se-
nare blir en självuppfyllande profetia.

De besökande skoteråkarna och de 
lokala turistföretagarna är dock mycket 
medvetna om detta och sköter sig i det 
närmaste perfekt. Ett totalt skoterförbud 
skulle få stora konsekvenser för turist-
företagen i en redan hårt utsatt region, 
för att inte glömma den fantastiska sko-
teråkning vi skulle gå miste om.

En titt på kartan över området avslö-
jar enorma arealer både syd, nord och 
öster om reservatet där det dock råder 
totalt förbud mot åkning utanför lederna. 
När trycket av turister på ett område blir 
för stort borde det vara en naturlig ut-
veckling att försöka minska detta genom 
att öppna upp nya områden för att på 
det viset också skydda naturen.

Turistföretag
Både USA och Kanada har enorma are-
aler statlig mark där privatpersoner och 
kommersiella intressen samsas. Chris 
Brown, känd från många skoterfilmer, 
driver en lodge i Whistler, British Co-
lumbia, Kanada, där han guidar skoterå-
kare och delar med sig av sin erfarenhet 
och kunskap. Han berättar att han som 
guide är tvungen att ha ett kommersiellt 
tillstånd, ett så kallat Tenure för att kunna 
bedriva turistverksamhet på statlig mark. 
Intresseorganisationen B.C. Commerci-
al Snowmobile Association verkar för att 
alla guideföretag genom dem ska utbilda 
sina guider i förstahjälpen, lavinrädd-
ning och säkerhetstänk. Systemet är 
detsamma för de företag som bedriver 
helisking, mountainbike-turer och andra 
kommersiella verksamheter.

På det hela taget finns en naturlig länk 
mellan myndigheter och de företag som 
har nytta av turisterna som besöker om-
rådet och de hjälps åt att hitta lösningar 
som är hållbara för både naturen och 
turismen.

Diplomerade skoteruthyrare
I Sverige finns diplomerade skoter-
uthyrare som utbildats i fjällsäkerhet, 
naturhänsyn och som erbjuder rätt ut-
rustning och kunskap till sina kunder. 
Deras utbildning sker i samarbete mel-
lan Naturvårdsverket, Trafikverket och 
organisationer som Fjällsäkerhetsrådet 
och Nationella Snöskoterrådet.

Jag kan se ett system där diplomera-
de skoteruthyrare skulle kunna ges möj-
lighet att arrendera snöskoteråkningen i 
områden som idag av olika anledningar 
inte är öppna för trafik.

Här skulle de kunna sälja exempelvis 
dagskort och på det viset erbjuda en 
unik upplevelse till sina gäster samtidigt 

ScandinavianFreeriders.se
En intresseorganisation för att bevara 
och utveckla friåkningen i Sverige

Magsyran är så stark att den måste spädas ut cirka 400 gånger för att få samma surhetsgrad som en CocaCola.48 2-12/13



som antalet besökare i området kan reg-
leras.

Att snöskotertrafiken regleras i vissa 
områden för att skydda känslig natur 
och djurliv är en självklarhet. Men många 
gånger tror jag att områden också regle-
ras på grund av resursbrist. Ett område 
där växtlighet och djurliv är känsligt un-
der vissa tider på året kan under andra 
perioder fungera utmärkt för snöskoter-
tursim.

Då kan det vara enkelt att förbjuda all 
trafik under hela året istället för att sätta 
in resurser att kontrollera att regleringen 
efterlevs. En arrendator skulle här bära 
ansvaret för att området endast nyttjas 
under de perioder när förbudet inte är 
nödvändigt. För många samebyar skulle 
detta också kunna vara ytterligare en 
verksamhet samtidigt som de själva har 
bäst insikt i hur störningar för rennä-
ringen undviks. Förutom logi, dagskort, 
skoteruthyrning och guidning skulle det 
också gå att erbjuda kurser i fjällsäker-
het och lavinräddning.

På det här viset kan trycket på populä-
ra områden öppna för allmänheten mins-
kas samtidigt som nya förbudsområden 
undviks och Länsstyrelsens resurser för 
bevakning sparas.

Nationella Snöskoterrådet
Oavsett om du anser det jag skriver 
verkar vettigt, eller tvärtom fullkomligt 
fel, skulle jag vilja tipsa om Nationella 
Snöskotterådets verksamhet. Nationella 
Snöskoterrådet är en organisation som 
på regeringens uppdrag samordnar 
diskussioner om snöskoteråkning mel-
lan olika grupper, branschföretag och 
intresseorganisationer. Under hösten 
planerar rådet ett flertal möten om bl.a. 
säkerhet och miljö. Genom Scandina-
vianFreeriders.se kan du delta, indirekt 
eller direkt, och få veta mer om de dis-
kussioner som förs.

Både Trafikverket och Naturvårdsver-
ket som är tunga instanser deltar och 
det som sägs och debatteras ligger till 
grund för deras framtida beslut. Det är 
alltså en fantastisk chans till direktdemo-
krati som ges och en möjlighet för Dig 
att hjälpa våra myndigheter att fatta sina 
beslut baserat på vanligt folks åsikter 
och kunskap.

I januari arrangeras också Nationellt 
Snöskoterforum i Piteå. Forumet är öp-
pet för allmänheten och rådet välkomnar 
alla att lyssna på diskussionerna och 
föra fram sin åsikt i olika frågor. Läs mer 
på snoskoterradet.se. Gå också in på 
ScandinavianFreeriders.se eller vår Fa-
cebook och bli medlem idag.

Med folkvett löser vi de allra fles-
ta problemen på egen hand.

Jormvattnet och 
Blåsjön i Frost-
viksfjällen, norra 
Jämtland, har på 
kort tid fått se de 
besökande skoter-
åkarna både två 
och tredubblas.

De vanligaste soporna till sjöss är plast, eftersom de flyter och inte är nedbrytbara.
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Vissa människor har 
det där lilla extra, eller 
är det som så att de 
saknar något?

För ganska precis 20 år sedan träf-
fade jag Sune Andersson för för-
sta gången. Då (på Orsa flygfält) 

låg han och sov med fötterna stickandes 
ut ur ett pickup-fönster eftersom man 
på den tiden inte brydde sig speciellt 
mycket om hur och var man sov när man 
var på dragracing. Sune var inhyrd för 
att underhålla publiken i pauserna med 
sin inspirerande körning på motorcykel, 
ofta och i bästa fall med bara ett hjul i 
marken. Det var under denna tidsepok 
Sune förtjänade tilläggsnamnet ”Vilde” 
eftersom det var just det han var. Su-
nes shower innehöll allt från burnouter, 
pulkaåkning i 250 blås till fram och bak-
hjulsåka, på gehör och egentligen helt 
utan plan, eller för den del erfarenhet. 
Karln var livsfarlig och han förvånade 
både sig själv och publiken de gånger 
han inte ramlade av och slog sig själv 
fördärvad. Det här var och är fortfarande 
underhållning på högsta nivå och är det 
någon som kan trollbinda en publik med 
sina galenskaper så är det Sune, Vilde 
Sune. 

Det är som sagt tjugo år sedan och 
Vilde Sune då, har inte mycket gemen-
samt med Vilde Sune idag förutom att 
han fortfarande är vansinnig. Men Sune 
har lyckats tämja vansinnet och är idag 
en av världens mest säkra och anlitade 
stuntpiloter på motorcykel och faktiskt 
fabriksförare åt Triumph sedan ett år 
tillbaka. 

Motorevent & mässor
Det som en gång började som en rolig 
helghobby växte och blev ganska omgå-
ende en heltidssysselsättning den tid på 
året det är snöfritt.

–Jag har nu kört stunt professionellt 
exakt i 20 år och jag har inga som helst 
tankar på att sluta. Så länge publiken 
applåderar och jag orkar kravla mig upp 
på cykeln så kör jag, det är klart att alla 
mina skador gör sig mer och mer påmin-
da men faktum är att på hojen så känner 
jag aldrig av det så det måste väl betyda 
att det är bra för mig. Jag ger järnet så 
länge det går, ju bredare fortare rökigare 
desto bättre mår jag, säger Sune.

Sommartid har Sune fullt upp då han 
blir inhyrd till otaliga motorevent, mäss-
sor, tävlingar och marknader för att 
uppträda, men då det gäller den kallare 
årstiden är det lugnare i stuntbranschen.  
Därför har Sune sedan fem år fullt upp 
på vintern med sitt evenemangsbolag 

Varje sekund bildar varje människas benmärg 2,5 miljoner nya röda blodkroppar och lika många dör. Den dagliga produktionen är över 200 miljarder.54 2-12/13



Du kommer snart underfund med att 
Sune inte driver den vanliga slags 
skoteruthyrningen du hittar i Åre och 
Sälen. Ring till SA Event och tala om 
vad du önskar dig så syr Sune ihop 
ett riktigt äventyrligt paket åt er. 

Det sägs att ju modigare man är desto större pung har man. Vi kan direkt kon-
statera att Sune har en av de större kottar vi sett på länge.

I SA-Events nya lokaler hittar du allt från verkstad, kontor, relaxavdelning till Sunes 
egna lilla minneshörna där nya och gamla hojar trängs bredvis varandra.

Här finns det massor av olika fyrhjulingar och när du ändå är här så är det äntligen 
dags att få provköra en bandsatsförsedd Commander.

I de flesta annonser, inkluderat tidningsannonser, står klockor på tiden tio över tio. 552-12/13



I den nybyggda 600 kvadratmeter stora 
lokalen ryms mer leksaker än du kan 
tänka dig och Sune har idag cirka 50 

olika fordon för uthyrning. 

Lite roliga skador Sune kan stoltsera med
Arm av vid axeln, fraktur på smalben, pekfinger, flera nackskador, krossad minisk samt brosk i knät, 2 knäoperationer, knä och lår tömt på blod, vätska och annat snusk 4 
gånger, nerverna i nacken brända för att minska smärtorna, slagit hål i huvudet krossat höger ringfinger samt plastikopererat (det är inte särskilt vackert ändå), sytt sår på 
hälen, huvudet, ringfinger, ledband skadat i knä. Benbit bortslagen i höger knäskål, stort sår i huvudet så att pannbenet blottats ca 20 stygn. Ska inte vara tjatig om alla su-
turer utan sammanfattar dom i ett hundratal. Djupt sår vänster ben 8 stygn, 4 revben av höger sida, 3 revben slagits loss från bröstbenet. Blödning vänster lår (och nu snack-
ar vi inte om nåt litet blåmärke) Ett antal hjärnskakningar (nej det är inte dom som gjort att jag är som jag är). Båtben av vänster hand, sytt sår i handled 4 stygn, axel ur led, 
bröstben spräckt. Ligament i hand helkass ett ben ligger i 90 grader i stället för 45, mysigt köttsår på insidan låret av ett bakdäck (fråga inte hur det gick till). Muskel vänster 
axel nästan avsliten, nyckelbens led ur led höger axel, ytterligare en hjärnskakning, djupt köttsår vänster handled 5 stygn, fotpinne genom benet så att benpipan blottlagts (18 
stygn), svanskota av och blödning i ryggslutet, stooor blödning vänster lår, ca 1.6 liter blod och vätska i den bulan, svanskota av igen, SKA DET ALDRIG SLUTA

Det sägs att linjen mellan vansinne och 
genialitet är tunn. Vi är villiga att hålla 
med då Sune mer än gärna prövar det 
mesta vi andra avstår från.

Sommartid hittar du utan tvekan Sune 
på något motorevenemang runt om i 
norden där han gör sitt bästa för att 
skrämma slag på publiken med sina 
konster.

SA Event som erbjuder sina kunder allt 
från en upplevelse på den egna vild-
markscampen med tillhörande lerduve-
skytte, jakt, fiske, yxkastning och ATV-
körning, till allt vad motorfordon heter. 

–Vi vill ju sticka ut lite och det gör vi 
med hjälp av fem rallybilar, 9 fyrhjulingar, 
3 cross-cartar, en bandsatsförsedd 
Can-Am, sex motorcyklar, 18 snöskotrar 
och lite andra fordon. Vintertid så har vi 
en 1,7 kilometer lång isbana som är 30-
55 meter bred och inuti den en mindre 
isbana. Vi tar både stora och små eve-
nemang och vi kan verkligen skräddarsy 
ett evenemang för både galningar och 
vanligt folk, skrattar Sune.

Svensexa eller födelsedag
Företaget expanderar och när vi träf-
far Sune så sitter han i sin nybyggda 
600-kvadratmeter stora lokal där både 
maskiner och kontor får plats. Det är 
här inne alla fordon samsas tätt bredvid 
varandra och kan förvaras, servas eller 
tvättas efter behov. Sune har byggt upp 
en snygg verksamhet som verkligen kan 
erbjuda sina kunder det där lilla extra. 
Oavsett om det gäller svensexan, före-
tagseventet, kompisträffen eller födel-
sedagen så kan Sune erbjuda dig en 
garanterat rolig dag. Hör av dig till SA 
Event för närmare förfrågningar.

John Lennons första flickvän hette Thelma Pickles.56 2-12/13











Denna tävling gick av stapeln 3 mars 2012 i 
Sveg, Härjedalen. 140 fiskare deltog i själva 
tävlingen och fler hade en fin skoterutflykt i det 
fina vårvintervädret, käkade hamburgare, korv 
och umgicks med annat skoterfolk.
Av: Thomas Sundemyr

Neil Armstrongs vänstra fot var på månen först.

Uppladdning innan 
start, mängder 
med uppfinningar 
på skotrarna för 
fisket.

Undrar vad som är tyngst, skotern eller 

fiskpåsen?

Var snäll med pappa nu grabbar, 
fortsätt att sova.

Hurra ! Jag fick finaste priset.

Pappa vad händer om jag släpper iss-
kopan i hålet?

Vädret kunde inte bli bättre.

Bättre att fika än att fiska.
140 fiskare deltog men många fler kom och minglade och njöt av det fina vädret.

Alla hänger med! Neo, farfar och hun-
den Ford tränger in sig i pulkan.

Storfiskare!Nu är de på gång, stör inte mig!

Oj! Fisken syns nästan i handen.Delar av det dignande prisbordet.

Samling för invägning och 
prisutdelning.

Segrarna Elin Thyllman och Lars Hansson.

612-12/13



Att bo i Upplands Väsby är ingen 
hit när man vill åka skoter varje 
ledig stund man har till övers. 

För mig betyder det att jag måste åka en 
himla massa bil för att komma till snön, 
vilket jag i och för sig inte har någonting 
emot, men gör saker och ting lite dry-
gare. Det här är ett litet sammandrag av 
min forna vinter. Ni kanske känner igen 
er, oavsett var ni bor någonstans?

Långtest
Årets långtestare var klar för leverans 
och med kärran kopplad körde jag upp 
till Östersund för att sova hos en kompis. 
Nästa morgon hämtade jag min spritt 
nya Arctic Cat XF800 High Country hos 
Janne Flemström på KGK. Det var gott 
om snö i Östersund så jag kunde prov-
köra lite bakom Jannes kontor. Det blev 

Att skoteråkaren är lite envisare än andra är 
ingen nyhet, men visste du att skoteråkaren från 
Stockholm är envisast av dem alla. 
Text & Bild Daniel Orevi

säkert 2 lyckliga km innan skotern lasta-
des för vidare transport direkt till redak-
tionen i Mora för en första fotografering. 
Turen avslutades väldigt sent på kvällen 
hemma i Upplands Väsby.

119 mil bil och 2 km på skotern.

Festa eller åka skoter?
Nyårshelgen spenderades i Sälen och 
de första milen lades till skotern. Nu 
är ju detta en helg där tillgänglig körtid 
ofta begränsas av någon typ av fest men 
vädret var bra och snön hade kommit så 
vi fick i alla fall ihop 12 mil även om snö-
tillgången inte var tillräcklig för lössnö-
körning. 80 mil bil och 12 mil skoter.

Det är kul att jobba!
7-9 januari. Kickoff i Sälen med jobbet. 
Chefen hade äntligen fattat att kickoffen 

En dåres envishet

Vilken drömdag i Riksgränsen. 
Anders njuter

Det är vanligast att man knäpper skjortan nerifrån och upp än tvärtom.62 2-12/13



skulle läggas i fjällmiljö och jag fick ord-
na den guidade skoterturen. Jag måste 
givetvis åka upp en dag i förväg för att 
rekognosera i terrängen. Helgen blev 
otroligt lyckad med strålande sol och 10 
minusgrader. 

Precis som man vill att det skall vara 
när man tar med sig nybörjare. Det blev 
förstås extra muntert när min skoter dog 
med 500 m kvar till bilarna pga att någon 
klant glömt tanka. När man har ansvar 
för 30 blåbär glömmer man tydligen bort 
sin egen släde.

80 mil i bil och 19 mil skoter.

Gubbhelg
2-5 feb Gubbhelg i Sälen. Vi är ett gäng 
på ca 20 polare som alltid åkt upp en 
helg tillsammans till fjällen. Det hade 
snöat ganska bra och det var riktigt kallt. 
Det hade blåst hårt på kalfjället så där 
var det riktigt dåligt före men på myrarna 
och skogslederna var det underbart. Vi 
hittade hela tiden nya orörda myrar att 
bomba. Nu började XF:en komma till 

sin rätt. Det var så lätt att lägga ner och 
surfa runt hur länge som helst.

80 mil i bil och 26 mil skoter.

Snowriderweekend nr 1
10-12 feb säsongens första Snowrider-
weekend. Det var ett bra gäng som sam-
lades på Skotercenter i Sälen. Fredrik 
Larsson guidade oss ut på ospårade 
områden. Alla lekte hela tiden och det 
var här som Mikael Berntsson filmade 
reklamfilmen om SR weekend. Där ser 
man helt klart hur glada alla var, ja för-
utom Gurra då förstås som inte gillar 
skoteråkning.

40 mil bil och 24 mil skoter.

Ljungdalen - Åkersjön
13-19 feb Direkt från Sälen fortsatte 
undertecknad, Gustav Berggren och 
Anders Ytterström till Ljungdalen med 
bil och släp och inkvarterade oss i An-
ders stuga. Efter några skoterdagar i 
området packade vi ryggsäckarna och 
tog skotrarna till Åre för en natt på Ho-

En dåres envishet
Bengt Nordén i Åkersjön 
åker inte bara skoter

Rubens vägg. Alla har inte varit där uppe

Kristoffer har planterat ovanför Norge-
platån i Gränsen

Daniel och Kristoffer vilar vid 
Gorsachokkaglaciären.

Parmesan är den produkt som snattas mest i Italien.

Scanna QR 
taggen för att 
uppleva 
Rubens vägg

632-12/13



Gurra tar upp RMK:n på rullen i Ljungdalen

Gurra grillar korv med t-stiftshylsa och 
brännare

Anders har fått resning på RMK:n i Kär-
leksravinen. Snowrider Weekend

Välförtjänt bad i Åkersjön. Undrar fortfarande varför det bara var bubblor runt Gurra

Gurra jagar Anders i cirklar

liday Club. Nu var det jättedålig sikt för 
snön vräkte ner hela tiden vilket förstås 
betydde underbart före. Sista biten över 
Åresjön blåste det svinkallt så innan vi 
lyckats bända loss våra fastfrusna pack-
ningar utanför Holiday Club var vi rejält 
nedkylda. Efter en snabb incheckning 
smakade ölen fantastiskt gott där vi satt 
i badbyxor i äventyrsbadet och tittade 
ut på stormen. Vi somnade skönt trötta 
den natten. Det vara bara herr Gurras 
undertröja som spred en okänd kemisk 
förening i rummet. Den stack rejält i nä-
san på oss andra normala män och jag 
tänkte att rinnande ögon har ingen dött 
av, ännu.

Nordamerikansk snö.
Nästa dag for vi vidare upp till Åkersjön. 
Nu hade det slutat snöa, solen sken och 
lederna var helt ospårade. Det tog pre-
cis hela dagen att åka eftersom vi var 
tvungna att utnyttja varenda myr. Med 
ett brett leende for vi runt och surfade 
fram och tillbaka. Snön var så lätt att det 
bara sprutade åt alla håll. Vi tänkte att 
det är nog så här snön känns i Nord-
amerika. Våra Burandt-tricks var riktigt 
snygga ända tills vi hamnade på rygg 
med skidorna i vädret.

Roligt att vara vilse i snön
Allt var översnöat så det gick inte att se 
var leden gick och kryssen var förstås 
helt vita och svåra att upptäcka. Det 
var tur att det fanns ledkryss för annars 
hade vi aldrig hittat till Åkersjön. Sent på 

kvällen i beckmörker kom vi fram och 
kvällen avslutades med några timmar 
i utomhusjacuzzin under en stjärnklar 
himmel. En magisk dag vi minns som 
en av våra absolut bästa skoterdagar 
någonsin.

Fjällgården och reparation
Vi stannade två dagar på Fjällgården i 
Åkersjön. Kvällen före hade Gurras mat-
ta rappat över lite och när han nu kon-
trollerade skotern i dagsljus upptäcktes 
ett skuret vändhjulslager på hans RMK. 
Vi fick mycket god hjälp av Kent Halv-
arsson på Fjällgården. Han lånade ut 
sitt garage och låg även på golvet och 
skruvade loss vändhjulen tillsammans 
med Gurra. Polaris Scandinavia hade 
åf-möte på Fjällgården just då och de 
ordnade så vi fick dit nya lager till nästa 
dag. Tusen tack för det. Det är bra att 
träffa många snälla människor när man 
åker skoter med Gurra, eftersom han 
ofta behöver lite hjälp.

Guidning
I Åkersjön fick vi guidning av Bengt 
Nordén som tog ut oss på en blandning 
av skogs- fjäll- och ospårad terrängkör-
ning. Bengt var en härlig kille som även 
syntes dåna fram på vägarna i byn på 
en FZR1000 sporthoj med fulldubbade 
hjul. Helt normalt i Åkersjön. Tack Bengt 
för en grymt bra dag.

Fjällgården är ju ett begrepp i skoter-
sverige. De var pionjärer med att nischa 
sig mot skoteråkare och deras anlägg-

Den äldsta porrfilmen är från 1908.64 2-12/13



Anders kör sällan fast 163:an på lättåt-
komliga platser

Chefredaktörn fick bogserhjälp i 
backen. Andra körde upp

Anders och Gurra lägger egna spår i Ljungdalen

ning och natur levererar härliga upp-
levelser. Jag vill rikta ett särskilt varmt 
tack till Kent för enorm servicekänsla 
som gjorde att våra dygn i Åkersjön blev 
mycket lyckade. När vi lämnat Åkersjön 
åkte vi tillbaka till Ljungdalen för att av-
sluta denna skotervecka med två dagars 
åkning där igen. 

Veckans resultat blev 82 mil bil och 86 
mil skoter.

Skidåkning
4 mars. Vasaloppet med frugan. Vi åkte 
förstås inte skidor utan skoter och titta-
de på starten och hejade på efter spåret. 
Vi träffade Team Håkan som hade dukat 
upp med stora muurikkan utefter spåret. 
Det stektes bacon med ägg och potatis 
och vi hejade på de stackars skidåkarna. 
De såg lite snopna ut när vi hade semlor 
till efterrätt. 80 mil i bil och 6 mil skoter

Dåligt väder
17-18 mars Sälen med ett gäng jobbar-
kompisar. Inte så bra väder och lite trög 
snö, ja så blir det ibland.

80 mil i bil och 15 mil skoter

Snowriderweekend nr 2
23-24 mars. Snowriderweekend i Sälen. 
Ett stort gäng läsare samlades för en ka-
nonhelg i Sälen. Vi fick ihop 43 skotrar 
vid gruppfotograferingen i ravinen Mos-
sokaln söder om Storfjället. Många 
timmar spenderades med att köra fast 
i de brantaste partierna i Mossokaln 
och i Kärleksravinen förstås. AndersY:s 

ProRMK163:a kom inte upp hur många 
gånger han än försökte genom en smal 
passage. Till slut planterade han den 
mot ett träd så vi fick fira ner den med 
klätterlina. Den linan kom även till an-
vändning när en viss lång smal chefre-
daktör måste firas upp för branten. Vi 
andra körde förstås upp själva.

80 mil i bil och 22 mil på skotern.
17-18 april. Arbetsresa till Dorotea 

råkade sammanfalla med två halvdagars 
skoteråkning i Borgafjäll. Ibland har man 
ett roligt jobb.

120 mil i flyg, 32 mil i bil och 19 mil 
skoter

Säsongens Grande Finale
27 april – 6 maj. Riksgränsen. För att 
riktigt dra ur det sista ur säsongen hade 
vi noga planerat en grym avslutning i 
Riksgränsen. Fredag den 27:e tog vi bi-
len och redaktionens treaxliga släpvagn 
och drog iväg. Kristoffer Widing, An-
ders Ytterström, Gustav Berggren och 
undertecknad. I släpet hade vi två RMK, 
en XF800 och en Freeride plus en re-
servsläde i form av Nytro XTX. Om fyra 
gubbar åker upp för att få 11 skoterda-
gar i Gränsen vill man ha en extra skoter 
med sig. Det var rätt tänkt skulle det visa 
sig. Ja, jag sa väl att Gurra var med. Sen 
eftermiddag på lördagen checkade vi in 
på hotellet.

Mulet och snöfall
Det var ju typiskt. Jag och Anders var 
här i fjol och hade strålande väder och 

En av många väggar att klättra i Gränsen

Gurra surfar i lätt nysnö. På väg från 
Åre till Åkersjön

Riktiga kompisar kör fast på rad

Anders har planterat 163:an

En snigel kan sova i 3 månader. 652-12/13



Vasaloppet. Team Håkan steker bacon, 
ägg och potatis

Semlor är aldrig fel

Nysnöåkning 5 maj i Gränsennu skulle vi visa Gurra och Kristoffer 
vilken natur det är och då är sikten noll. 
Vi drog norrut och åkte i kanterna av 
sjön Bajip Njuorajavre och lekte. Det 
var väldigt mycket snö så Anders satte 
direkt fast sin 163:a och själv gjorde jag 
en sån där Burandt när man ligger ner 
i snön på sidan med skotern och glider 
nerför en brant, fast jag låg förstås på 
undersidan och behövde rätt mycket 
hjälp för att komma loss.

Snöstorm och sol
Sedan följde några hyggligt fina dagar 
innan det blev snöstorm en dag. Men 
efter storm kommer solsken visade det 
sig. Direkt drog vi söderut och upp på 
höghöjdsregionerna. 

Vilken lycka! Det var helt otroligt. 
Snöstormen hade lämnat massor av 
snö så nu åkte vi ospårat i strålande 
sol. Vi var helt euforiska hela dagen. 
XF:en gick på rullen uppför varenda 
brant ända tills vi kom till Rubens vägg 
vid Gorsachokka glaciären. Vi testade 
en bra bit upp men vågade inte riktigt 
satsa allt. Kristoffer var högst med sin 
Freeride 154. Det matade på bra men 
helt plötsligt försvann draget och han 
hann i absolut sista stund kasta runt 
den innan det hade blivit skoterhjul-
ning i högre skolan. Konstigt nog var 
det ingen som utmanade Rubens vägg 
igen, denna dag.

Gorsachokka
På toppen av glaciären blev det några 
lunchmackor och fotografering. En sån 
här dag åker man inte hem utan man 
kör tills soppan är slut. Sedan åker man 
och tankar, köper korv, bröd och senap 
och fortsätter. Likaså gjorde vi. Vi hit-
tade en fin dal där vi startade upp vår 
butanbrännare och grillade korv i solen. 
Inte illa att kunna njuta av solsken till 
22:30. Veckan var helt underbar! Trots 
lite dåligt väder några dagar.

Kiruna flygplats
På söndag den 6:e maj tog vi bilen till 
Kiruna och flög sedan hem. Sedan följ-
de 3,5 intensiva dagar på jobbet innan 
vi på torsdag den 10:e maj vid lunchtid 
flög tillbaka till Kiruna och tog bilen till 
Gränsen igen. Vi tyckte detta var helt 
normalt även om andra påpekat något 
om extremt beteende? Vi undrar fortfa-
rande vad de menade?

10 – 14 maj. Riksgränsen
Väl tillbaka flyttade vi in i vandrarhem-
met. Det var helt ok även om hotellet 
var trevligare. Snö var det fortfarande 
obegränsat av. Denna sista helg åkte 

Gurra på reservXTX:en. Man kan ju 
undra varför?

Rubens vägg
Någon i vårt gäng var riktigt sugen på 
Rubens vägg så vi åkte direkt dit när 
solen kom fram. Nu hade snön sjunkit 
ihop något så det gick lite lättare att 
klättra uppför branterna. Vid Rubens 
träffade vi ett stort gäng norrmän. Minst 
fyra av dem hade turboskotrar och en 
galen kille på en Assault åkte och drop-
pade stort innan han drog rätt uppför 
hela Rubens vägg. OK, då var saken 
klar. Min XF borde klättra minst lika bra. 
Efter några små tester i början av väg-
gen laddade jag full plugg, hängde över 
styret och höll i mig.

Livrädd
Det var på inga sätt njutfullt men helt 
klart den värsta adrenalinkick jag upp-
levt. Under 45 sekunder är det fullt 
spjäll uppför så det är en rejäl klättring 
och på toppen finns en liten plats att 
vända på. Hela jag darrade när jag tog 
fram mobilen och tog några bilder. Och 
som vanligt är nerfärden det värsta men 
jag kom ner med hel skoter. Jag tyckte 
dock att det räckte med en vända upp 
och ner. Gurra och Anders kunde inte 
åka upp för de var helt upptagna med 
att fotografera, tydligen.

En nätt liten hemfärd
Efter vår absolut sista skoterdag för 
denna säsong följde en nätt liten biltur 
på 160 mil via Mora tillbaka till Stock-
holm igen. Totalt slutade vistelserna i 
Riksgränsen på 337 mil bil, 190 mil i 
flygplan och 80 mil på skotern.

Säsongens resultat blev till 
slut:
1090 mil i bil.
310 mil i flygplan.
309 mil på skoter.

Och då skall ni veta att mina trog-
naste skoterbröder Anders och Gurra 
var ännu värre än mig i vintras. Vi tre 
Stockholmare borde få svart bälte i 
glesbygdsstöd för alla pengar vi spen-
derat i Norrlands inland. Och vi gör 
gärna om det nästa vinter.

Det kostar på att älska skoteråkning. 
Det kanske skulle underlättat om man 
var lite listigare än att bosätta sig i 
Stockholm. Nu är planeringen för 2013 
i full gång. Bokat hittills är vecka 10 i 
Jorm och vecka 18 i Gränsen. Till sist 
vill jag tacka Anders och Gurra för alla 
gånger ni grävt upp mig ur snön och för 
att ni inte åkte upp för Rubens vägg, så 
jag fick känna mig lite tuff.

Daniel funderar på att köpa snorkel.

80 procent av alla böcker som ges ut går med förlust.66 2-12/13









Om en människas hjärta fyllde ölflaskor på ett bryggeri så skulle det dagligen kunna fylla 1600 backar med 30 flaskor och fungera i 70 år utan översyn eller reparationer.

I förra numret av SnowRider kunde du 
läsa om när Dan och Jocke besökt 
mig i Whistler. Under de veckor jag 

har besökare försöker jag bland annat 
lära ut hur man ska köra skoter på bästa 
sätt för att få ut så mycket som möjligt 
av sin åkning och maskin. Nu tänkte jag 
försöka lära er vissa knep och tekniken 
bakom åkningen. Efter att ha läst detta 
är det bara att ge sig ut och öva, om det 
finns någon snö det vill säga!

Vem är jag
Då alla kanske inte vet vem jag är bör-
jar jag med en kort presentation. Under 
min uppväxt i nordöstra USA tävlade jag 
mycket i motocross och jag åkte även 
mycket skidor, och då var det hoppan-
de som gällde. Efter universitetet gick 
flyttlasset till Colorado där vintrarna var 
bättre. Jag köpte min första skoter, en 
Polaris Ultra, 1996 och det var helt en-
kelt för att ta mig till dom backcountry-
områderna som jag ville åka skidor i. 
Ganska snabbt upptäckte jag hur roligt 
det var att böka omkring med en skoter, 
låt oss bara säga att jag inte åkte skidor 
på 5 år!

Jag träffade Slednecks-gänget när 
dom filmade Burandt till Slednecks 7 
och jag frågade om jag kunde få följa 
med. Efter att ha sett Burandt köra 
några hopp framför kameran linade jag 
upp min skoter och gasade. Ja, jag hade 
definitivt mina krascher, vilket Slednecks 
gillade, men tillslut började jag hoppa 
större än Chris. Det var så jag började 
med filmindustrin och sedan dess har 
jag varit med i Slednecks, 509, Frontier 
Films, Nitro Circus, Boondockers och 
andra skoterfilmer.

Chris och jag blev skoteråkningspo-
lare och vi pushade varandra varje dag 
bland träden och i hopp, det var roliga ti-
der... Det har alltid handlat om att pressa 
sig själv och ha roligt för mig. Vi hade 
några ”nära ögat” händelser med lavi-
ner, vilket fick mig att skaffa lite lavinut-
bildning. Under de senaste 10 åren har 
jag nu haft 150 timmars professionell 
lavinutbildning.

Yamaha Nytro turbo
År 2006 blev jag inbjuden att vara med 
på en filminspelning av Slednecks i 
Whistler, BC i Kanada. Jag blev genast 
förälskad i terrängen och den ändlösa 
mängden puder. Jag som trodde att 
Colorado var bra ända tills jag kom till 
BC, men det går inte ens att jämföra. 

Lär dig tekniken med 
Chris Brown.
Text: Chris Brown Foto: R.Maser

Foto: Dave Best
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Världens längsta tidsenhet är hinduernas kalpa. En kalpa är den tid det tar att nöta ner Himalaya genom att gnida på den enorma bergskedjan med en silkestråd.

Jag flyttade till BC strax efter filminspel-
ningen och har kallat Whistler mitt hem 
sedan dess. Nu har jag en skoter-lodge i 
Whistler och undervisar på riding-clinics 
både i BC och USA.

Nu får jag chansen att köra med män-
niskor från hela världen och ha dom 
hemma hos oss i våran lodge. Jag tycker 
verkligen om att lära personer att åka i 
djup pudersnö och bland träden, den 
djupaste pudersnön på planeten! Jag får 
också möjligheten att dela med mig av 
min lavinkunskap till folk. Jag kunde inte 
önska mig ett bättre jobb.

Någon kanske undrar varför jag kör 
Nytro MTX? Yamaha hörde av sig till mig 
för ett par år sedan och frågade om jag 
kunde testa en av deras turbo Nytros. 
Vid det tillfället körde jag en turbo M8 
så jag var lite skeptisk till den ”tunga” 
Nytron, men jag är inte den som tackar 
nej till en utmaning!

Jag körde Yamahan i 3 dagar innan 
jag, efter en stor whip, körde på en sten. 
När Nytron var i verkstaden hoppade 
jag tillbaka på M8:an. Dagen därpå var 
första dagen det året som vi skulle filma 
med Slednecks och Frontier, och jag 
hade en fruktansvärd krasch. Det var en 
linje som gick ner över två klippor, vil-
ket lämnade mig med 58 brutna ben, en 
brusten urinblåsa och nästan död. Det 
är nästan överflödigt att nämna att jag 

inte körde något mer den säsongen. Det 
lilla jag han köra på Nytron hade jag kul. 
M8 turbo var också kul men jag fann mig 
själv skruvandes och trimmandes allde-
les för mycket, med Nytron var det bara 
att tanka och gasa.

Förra året skrev jag på för Yamaha 
och körde turbo Nytro hela säsongen. 
Med hjälp av mina sponsorer prepa-
rerar jag skotrarna så dom passar min 
körstil med teknisk- och djupsnöåkning. 
Medan jag fortfarande höll på att åter-
hämta mig från min olycka kunde jag få 
Nytron lättad och redo för att få den att 
bete sig som jag ville. Whipar upp och 
ner, dropp, trång trädåkning och djupt 
puder är vad min skoter är byggd för. 
Mina skotrar får alltid turbo, lättvikts-
delar, Skinz-framvagn, Skinz-fotbrädor, 
FOX-dämpare, Timbersled-boggi, Ice 
Age-boggiskenor och nytt styre.

Den väger ungefär 23 kilo mer än min 
Polaris Pro Rmk, men har 150 fler häst-
krafter och är väldigt pålitlig. Till i år har 
jag helt nya och lättade turbo Nytros i 
min butik tillsammans med nya Polaris, 
Arctic Cat och Ski-Doo. Jag väljer kraf-
ten och tillförlitligheten hos Yamahan 
varje dag.

Var alltid förbered
När man ger sig ut i vildmarken är det 
inte bara skotern som ska vara förbered 

utan även du. När man kör boondock-
ing i teknisk svår terräng måste man 
vara beredd på allt. Jag har en 30 liters 
Snowpulse lavinryggsäck packad med 
några viktiga prylar. I min rygga hittar 
man en spade, lavinsond, Thermarest 
liggunderlag, överlevnadsfilt, Leather-
man, visselpipa, InReach nöd-GPS, mo-
biltelefon (och billaddare), tändstickor, 
tändare, tamponger (för att göra eld), 
förstahjälpen-kit, karta/kompass, vat-
ten, mat, ljus, handskar och strumpor, 
ullmössa, handvärmare, smärtstillande, 
buntband, rep, pannlampa och en me-
tallmugg. Om jag var tvungen att till-
bringa natten ute i det fria skulle jag vara 
beredd.

Nu när vi är förbereda tar vi och ger 
oss in på själva åkningen!

Ändra riktning 
Vi börjar med att gå igenom hur man gör 
en sväng i nedförsbacke. När jag är på 
väg utför i djup pudersnö placerar jag 
mina fötter precis bakom fotholkarna på 
fotbrädorna. Försök hålla kroppen neu-
tral med böjda knän och armar. 

För att initiera svängen gör jag en 
motsyrning med skidorna, alltså i mot-
satt riktning mot dit jag vill åka, och an-
vänder sedan min kroppsvikt genom att 
lägga vikten på den foten som är på den 
sidan jag vill svänga åt för att lägga ner 

Ju längre fram foten är kommer skotern hålla 
sin linje eller åka nedåt, flyttar man den bakåt 
kommer skotern vilja vända uppåt.

Försök hålla kroppen 
neutral med böjda 

knän och armar.

Innan man beger sig ner för en 
brant ska man alltid kolla linjen 
och bedöma riskerna.

skotern. Jag använder sedan skidorna 
och min kropp för att balansera sko-
tern och göra mjuka övergångar mellan 
svängarna. När snön är riktigt djupt kan 
man bara se vart man är på väg då man 
är i neutralläge mellan svängarna, så 
det är en bra idé att vara uppmärksam 
på vart man befinner sig när man pop-
par upp ut ur en sväng. Titta alltid var 
du vill åka, eftersom du alltid kommer att 
hamna där du tittar.

Skråkörning
Kontrollerad sidehilling eller skrååkning 
innebär mycket ”kroppsspråk” med 
rätt tryck på fotsteget, rätt styrning och 
broms / gas. De allra flesta kör alldeles 
för fort i dessa situationer, sakta ner! Du 
ska alltid kunna stanna mitt i en skråkör-
ning och sedan kunna starta igen. Be-
härskar man detta kommer man ha den 
kontrollen som krävs för att kunna köra 
vart som helst med sin skoter.

Att skråköra på vänster sida innebär 
att du ska stå med höger ben på vänster 
fotsteget medan vänster ben hänger ut 
mot backen och hjälper till att antingen 
skjuta på eller som roder för att hålla ba-
lansen. Placeringen av foten på fotste-
get hjälper dig att kontrollera riktningen 
på skotern i höjdled. Ju längre fram fo-
ten är kommer skotern hålla sin linje eller 
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Att hitta det perfekta fordonet som både klarar av att frakta människor 
och fordon är svårt. Eller har vi hittat den ultimata lösningen?
Bild & Text: Björn

Att hitta det ultimata fordonet 
för transport av exempelvis 
fyrhjulingar är svårt. Fram-

förallt när du samtidigt vill kunna 
använda fordonet till andra saker. 
Vi ville försöka hitta det perfekta for-
donet som passar till det mesta och 
tror att vi är någonting på spåret med 
vår nybyggda Mercedes Sprinter 
som passar alla med någon form av 
motorintresse. Fullstor racebuss i all 
ära, det här är en bra kompromiss. 
Det hela handlar väl egentligen om 
vad du orkar med rent ekonomiskt 
och tidsmässigt för det är varken 

gratis eller underhållsfritt att hålla 
sig med exempelvis en trailer el-
ler racebuss. Då vi hade en fulls-
tor racebuss här på redaktionen så 
kändes det som om man lade mer 
tid på den än på själva racefordonet. 
I slutändan hade vi inte ens grejor att 
ta bort hjulen med vid en eventuell 
punktering och än mindre vare sig 
kunskap eller verktyg att laga någon-
ting som eventuellt skulle kunna ha-
verera under en resa. Ett år kostade 
vi på bromsarna 38.000 spänn plus 
bidraget till Reinfeldt bara för att få 
den genom besiktningen. Allt detta 

tillsammans med faktumet att vi 
endast körde 500 mil om året med 
vår buss gjorde att vi slutligen sålde 
den då jag grinade varenda dag den 
stod oanvänd ute i regnet och bara 
blev risigare. 

När jag nu återigen tagit upp 
racerkarriären i form av en ameri-
kaimporterad Super Street Bike så 
hade jag helt klart för mig vad jag 
ville ha för fordon för att skjutsa runt 
mig själv och en medhjälpare på 
somrarna, samtidigt som den också 
ska fungera som en vettig firmabil 
året runt. Som bekant driver vi ett 

motortidningsförlag där vi numera 
ger ut fem tidningar. Detta betyder 
att vi behöver en bil som har minst 
fem bältade platser samtidigt som 
det ska finnas plats för minst en 
fyrhjuling eller en lång snöskoter i 
lastutrymmet. Samtidigt ska ett par 
personer på ett enkelt sätt kunna 
sova i bilen, samt på ett spartanskt 
sätt värma och förvara mat då vi ock-
så vill använda bilen till och från di-
verse dragracingtävlingar och andra 
arrangemang. Med dessa kriterier 
som ska uppfyllas finns det inte så 
många fordon att välja mellan och vi 
beställde därför en ny extraförlängd 
Mercedes Sprinter 319 med största 
motorn och med automatlåda. Den 
extraförlängda versionen har ytterlig-
are 30 centimeters lastutrymme och 
lystrar till tilläggsnamnet R3L som 

Visste du att det tar 35 dygn av räknande dag som natt för att komma till en miljon?74 2-12/13



Ett skelett i fyrkantsprofil svetsades på 
plats och kläddes på båda sidor med 
Plywood. 

Taket gjordes i sektioner för att lät-
tare kunna monteras och demonteras. 
I varje platta monterades två ledlampor 
som försänktes in i ett liggunderlag in-
nan den kläddes med grå bilmatta. 

Sedan sprutades plywooden med ex-
tremt stryktåligt Polyurethan i lastu-
trymmet. Polyurethan tål det mesta och 
inte ens styrstål från en snöskoter rår 
på detta material. 

skvallrar om de extra centimetrarna. 
Vi beställde den helt tom, det vill 
säga utan mellanvägg och baksäte, 
den saknade faktiskt också pas-
sagerarsäte när den levererades. 
Jag hade i förväg försett mig med 
ett baksäte samt stolar från en nyare 
amerikansk van vilket löste detta 
problem på ett billigt och bra sätt. 
Det kändes inte försvarbart att beta-
la dyra pengar för de original camp-
ingstolar Sprintrarna levereras med. 
Ett skelett i fyrkantsprofil svetsades 
på plats i lastutrymmet och kläddes 
därefter med 10 millimeters ply-
wood på båda sidor med formskuret 
liggunderlag emellan som isolering. 
Lastutrymmet sprutades sedan med 
en polyurethanblandning som i prin-
cip tål vilken behandling som helst 
samtidigt som man kan spruta rent 

alla väggar och golv med högtryck-
stvätten. 

Lastutrymmet
Vårt mål med bilen är att den ska 
vara genomtänkt och lättarbetad. En 
specialbeställd, det vill säga extra 
bred, handikappramp i aluminium 
monterades, vilket i sin tur gör att 
man spar på stötfångaren och att 
man slipper lyfta sönder sig 
när det ska lastas exempel-
vis en snöskoter, fyrhjuling 
eller motorcykel. Snöskot-
erns styrstål klarar för övrigt 
inte av att skära sönder polyureth-
anytan på golvet samtidigt som de 
glider fint uppepå. En hylla med ett 
litet kylskåp (som egentligen är en 
vinkyl) och en micro får agera kök, 

Sprintern lämnades till Monster Tint i Mora för att hel-wrappas in i ett stort klister-
märke. Mer om detta i kommande nummer. 

I skrivande stund fattas det lite förvar-
ingsskåp som är på ingående. Ledlam-
por i taket ser till att det blir ljust när 
man önskar detta. 

Ordentlig arbetsbelysning som lyser 
upp ena sidan av Sprintern kan vara 
guld värt under den mörka årstiden. 

Man kan knappast få för bra back-
lyse, men nästan! Vi kan utan att tveka 
rekommendera allt vad led-belysning 
heter. 

Visste du att skidåkarnas flåsande kommer att förbruka 270.000 liter syre och bränna 1.620.000 kcal, vilket motsvarar 623 kg falukorv. 752-12/13



Sängen trängs med en liten hylla och 
en väl tilltagen baslåda som ser till att 
det dunkar på bra. Kom ihåg vad far-
bror Barbro sa i Nile City. “Det finns in-
gen genväg till det perfekta ljudet”. 

En Ctek MXS 10 är utan att tveka ett måste på en bil med dubbla batterier. Så fort 
vi har 220-ström in i bussen så laddas också batterierna. Detta gör det möjligt att 
använda batterierna för att driva TV , stereo, belysning, kylskåp med mera och 
samtidigt aldrig behöva oroa sig för att bilen inte ska starta när det är dags. Då vi 
ofta är på dragracingtävlingar har vi alltid tillgång till 220 volt ute i fält oavsett om 
vi har ett externt elverk eller kopplar på oss på 220-volten som arrangören står för. 
Cteke:n skvallrar också om batteriernas kondition i och med statuslamporna som 
talar om hur mycket kräm de har för tillfället. En Ctek är också så smart att man 
inte kan överladda batterierna samtidigt som det också finns en recondfunktion på 
MXS 10 som kan få liv i ett till synes dött batteri. Rena rama drömmen om man har 
ett fordon som stått länge och dragit ur batteriet. 

Det där med elektricitet är läskigt, framför allt då man nuförtiden har en massa mo-
jänger mellan bandspelaren (det heter visst huvudenhet) och högtalarna. Vet fak-
tiskt inte vad allt är till för men det visste Ronnie Broberg som fick lov att hjälpa far-
bror att koppla in hela härligheten. 

En extra bred handikappramp gör att 
både snöskotrar och fyrhjulingar med 
lätthet kommer in i bussen utan att 
man måste lyfta ihjäl sig. 

Trots att allting ska ha sin plats i skå-
pet blir det lätt rörigt. Målet har varit att 
få med sig allting utan att behöva ha 
släpvagn, man får ju bara köra 80 med 
släpvagn medan farten tydligen är fri 
när man kör utan släp. 

samtidigt som en kompressor, två 
sladdvindor och en slangvinda ock-
så får plats där. Naturligtvis har vi 
monterat en jordfelsbrytare på den 
inkommande strömmen som består 
av en fast monterad 20-meters slad-
dvinda. En Ctek MXS 10 smart bat-
teriladdare sitter monterad och ser 
till att så fort man har 220 volts-ström 
från exempelvis en dragracingdepå 
att bilens båda batterier laddas. Här 
finns en given plats för racetältet 
som har väggmonterade spännband 
samtidigt som det ihopfällbara alu-
miniumbordet från Pitpal också har 
en egen plats. Just det där att allt-
ing ska ha en förutbestämd plats 
är A-O för att man ska få plats med 
så mycket som möjligt på en relativt 
liten yta. 

Insidan
Vad det gäller bilens kupé så ska 
den rymma fem bältade platser, TV, 
sovplats, förvaringsskåp och en 
riktigt bra ljudanläggning som i alla 
lägen har lite till att ge. Just det där 
sistnämnda är nästan viktigast efter-
som man egentligen aldrig kan ha 
för bra ljud i en bil. Företaget Ljudia 
är ett utmärkt ställe att beställa gre-
jer ifrån då de inte hade någonting 
emot att svara på 100 dumma frågor 
samtidigt som de har det mesta på 
hyllan och kan leverera omgående. 
De plockade ihop ett vettigt pa-
ket med två rejäla slutsteg, en stor 
kondensator, en stor baslåda och 

massor av andra grejor och grunkor 
som gjorde att jag fick lov att hyra 
in en bilstereokille som visste var 
allt skulle sitta. Bandspelaren, eller 
huvudenheten som jag fått lära mig 
att det heter nuförtiden, är av mär-
ket Alpine och kan spela allt från 
cd-skivor till usb-minnen och min 
iPhone vilket i sin tur gör att jag kan 
spela all musik som Spotify erbjuder. 
Riktigt bra måste jag säga. Samti-
digt har huvudenheten huvudrollen 
både då det gäller GPS-navigering 
och backkameran eftersom den har 
en stor pekbar skärm. Då Sprintern 
levererades helt tom, det vill säga 
helt utan inredning i skåpet så blev 
det till att både isolera och klä väg-
gar samt tak. Stenullsisolering plas-
tades in i väggarna och sen skru-
vade jag fast 4 millimeters plywood 
över hela härligheten bara för att sen 
klä det hela med så kallad bilmatta. 
Taket fick lov att byggas i sektioner 
och består också det av plywood 
men också ett lager liggunderlag för 
att få en mjukare yta innan vi klädde 
dessa med ribbad bilmatta i samma 
kulör som den snutt innertak bilen 
levererades med längst fram.  Vi har 
försökt att ha ledbelysning överallt 
för att spara 12-voltsström och det 
finns massor av bra led-varianter för 
ändamålet i Clas Ohlsons sortiment. 

Ljudisolerad
När vi ändå hade dörrsidorna de-
monterade för högtalarmontering 

Klaustrofobin är nära men det finns 
gott om utrymme för två personer att 
sova i sängen. 

Världens högsta snögubbe var 22,17 meter hög.76 2-12/13



Här trängs kompressor, slang och slad-
dvindor med kylskåp och micro. 

Är du på gång att köpa extralysen så ska du kolla lite extra på de ledvarianter 
som finns. Lyser extremt bra och går aldrig sönder. 

En Alpine huvudenhet med många egenheter. Denna manick spelar de flesta for-
mat samtidigt som den agerar skärm åt backkameran och visar vägen då den har 
inbyggd GPS. 

Smidiga väggmonterade spännband ser 
till att racetältet sitter där det ska.

Lite cirkapriser exklusive moms
Inköp av Sprinter 2012   416.000:- 

Sprutning av lastutrymme     16.000:-  

Div isolering, stålprofil, matta,     20.000:-  

Fräsiga fälgar + sommardäck     17.000:-  

Fräsiga fälgar + vinterdäck    20.000:- 

Fräsiga bågar       22.000:-  

Led extraljus stor + liten    22.000:-  

Arbetsbelysning led        4.500:- 

Dekalning / Wrapping     45.000:-

Ctek MXS 10 laddare        1.500:-

Stereoanläggning + kamera    40.000:-  

Rostskyddsbehandling    20.000:-

Kylskåp, micro, kompressor      5.000:-  

Sladd- & Slangvindor        5.000:- 

Handikappramp special    17.000:-  

Ett schysst och robust arbetsbord i alu-
minium, tillverkat av PitPal och inköpt 
på Jeppes Tools & Stuff (jeppes.net). 

Det är egentligen bara diskanterna fram 
som avslöjar att det inte sitter en origi-
nalstereo i vår Sprinter. 

Bra sidor att surfa på när du bygger buss

har dörrarna fått en typ av asfalts-
matta på insidan, vilket tillsam-
mans med övrig isolering gjort att 
Sprintern numera känns solid och 
tyst som ett kassaskåp. 

När insidan började kännas okej 
så var det dags att se över utsidan. 
Sprintern är känd för att vara en os-
annolikt pålitlig och vettig slitvarg, 
om man bortser från att Mercedes 
valt att grundmåla den här biltypen 
med rost. Jag kan faktiskt inte se 
någon annan anledning till att dessa 
bilar redan efter ett år börjar rosta 
lite här och var. Helt idiotiskt och fak-
tiskt inte alls någonting som mots-
varar min övriga bild av Mercedes 
produkter. 

Jag fick rådet att wrappa in hela 
bilen så fort det bara gick och så fick 
det bli. Hela bilen är numera inklädd 
i ett stort klistermärke som inte bara 
skyddar lackeringen utan också 
öppnar upp för möjligheten att göra 
reklam för våra tidningar i form av 
stora logotyper på alla bilens sidor. 
Vi kommer att gå igenom just denna 
procedur hos företaget Monster Tint 
i Mora  lite noggrannare i ett senare 
nummer. 

Ekonomibomb
Det drog iväg ekonomiskt  och man 
kan kanske tänka att jag hade otur 
när jag tänkte, nu igen. Men se det 
istället så här. Nu har vi en bil vi kan 
använda året om, till allt möjligt. Vi 
har en bil som drar straxt över litern, 

som vi kan lasta, sova, åka, trans-
portera saker och folk i. Vi har en 
fantastiskt stark dragbil som med lät-
thet orkar dra vår trailer eller en min-
dre vagn om så önskas. Skulle man 
vilja så finns det möjlighet att kryssa 
genom landskapet i 160 blås, inte 
för att jag skulle göra det, men det 
går om man vågar. Visst finns dessa 
bilar att få tag i begagnade och visst 
kan detta vara ett bra alternativ för 
en privatperson som inte har möj-
lighet att dra av momsbidraget. Ta 
en titt på blocket så ska du se att 
en begagnad Sprinter är förvånans-
värt dyr vilket gör det värt att kolla in 
en ny bil. Jag kan så här i efterhand 
kippa efter andan då jag ser vad det 
hela slutade på men inser också att 
bilen har ett värde efter att vi är klara 
med den. Vi resonerade som så att 
det var bättre att bygga på en ny bil 
med 0 kilometer på mätaren för att 
behålla denna laståsna tills den ros-
tar bort. För att dra ut på den tiden 
så långt som möjligt avslutade vi det 
hela med en rejäl rostskyddsbehan-
dling. 

Det finns massor av sätt att by-
gga den ultimata allroundbilen som 
fungerar till det mesta, och så här 
gjorde vi i alla fall. 

www.ctek.se
www.Jeppes.net
www.ljudia.se
www.rindab.se
www.clasohlson.com
www.ikea.se

Myror ramlar alltid på höger sida när dom är berusade. 772-12/13



SV1T Trail Snow Vest
Färger: Svart\Röd
Storlekar: XS\S, M\L, XL\XXL
Kompakt lättviktsdesign som passar perfekt 
till all skoterkörning. Utrustad med RECCO 
lavinräddningssystem, Avtagbar fleecekrage 
och blixtlåsknäppning framtill för enkel på 
och avtagning.
Pris: 2.699:-

Tek Vest
Färger: Svart
Storlekar: XS-XXXL
En väldigt lätt, flexibel och ventilerad 
skyddsväst från KLIM. Passar bra under jackan 
och är väldigt följsam, rörlig samt ger ett bra 
skydd. 
Pris: 2.999:-

Pursuit 450 Protector Jacket
Färger: svart/röd 
Storlekar: S/M, L/XL, XXL
Skyddsjacka med SCOTTs Vertabrae teknik som 
ger ett avancerat och följsamt skydd. Avtagbar 
ryggplatta och ärmar.   
 Pris: 1.999:-

SV1R Race Snow Vest
Färger: Orange
Storlekar: XS\S, M\L, XL\XXL
Kompakt och lätt design som uppfyller alla 
ISR riktlinjer för tävlingsskydd. Utrustad 
med RECCO lavinräddningssystem och är 
kompatibel med dom flesta nackskydden.
Pris: Ca 3.199:-

Torso 
Färger: Svart
Storlekar: S-3XL
Skyddsjacka i softshellmaterial samt 
stretchpaneler. Kan kompletteras med 
ryggskydden Converter L2 och Buckler 
ur Halvarssons sortimentet. I butik fr.o.m. 
december.
Pris: 1.295:-

Det absolut viktigaste när det 
kommer till skyddsutrustning 
och skoteråkning är att man 

har den på sig! Det spelar ingen roll 
hur många fina och dyra skydd man in-
förskaffat om man inte orkar ta dom på 
sig, och det även om man bara ska ta 
en kort tur.

I år hittar vi många skyddströjor i typ 
underställsmaterial vilket ser riktigt smi-
digt ut att ha på sig, vilket säkert kan 
vara ett bra alternativ för många. Annars 
är det skyddsvästarna som dominerar, 

tillsammans med dom mer traditionella 
cross-skydden.

Många av dessa skydd ökar inte bara 
chansen att klara sig helskinnad vid en 
olycka, de värmer dessutom riktigt bra. 
Det är också väldigt bra om man har 
möjlighet att testa skydden innan man 
slår till då vissa kombinationer av skydd, 
kläder och hjälmar kanske inte fungerar 
så bra tillsammans. Dessutom kan stor-
lekarna vara missvisande för oss smärta 
svenskar.

Kom nu ihåg att alltid köra skyddat.

FOX
Titan Sport Jacket
Färger: Svart
Storlekar: S-XXL
Titan skyddsjacka med skydd för rygg, axlar 
och armar. CE Certifierad.
Pris: 1.599:-

Proton 
Färger: Svart
Storlekar: S -2XL
Skyddsjacka som kan kompletteras 
med samtliga ryggskydd ur Halvarssons 
sortimentet. Löstagbart elastiskt bälte med 
kardborre.
Pris: 1.695:-
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ProMX 12
Färger: Svart/Röd
Storlekar: S/M & L/XL, även i 
juniorstorlekar.
Skyddsjacka i mesh-tyg, CE skyddsklass 
2. Stora justeringsmöjligheter för bästa 
passform.
Pris: 1.395:-

Kori
Färger: Svart
Storlekar: S-L
KORI är ryggskyddet som även går att veckla 
ut och använda som en ryggsäck, med 
skyddsmaterialet D3O är KORI dessutom 
marknadens mjukaste, mest följsamma och 
bekväma ryggskydd. KORI är en ny svensk 
innovation, produkterna tillverkas i Sverige 
och är av högsta kvalitet. 
Pris: 4.000:-

Nackskydd SNX Pilot
Färger: Svart/vit
Storlekar: S eller M
CE-godkänt nackskydd för snöskoter 
tillverkat av lågtemperaturmaterialet AFC, 
som garanterar skyddets funktion ned till 
–30 grader, och Biofoam och Lycra med 
specialyta som inte binder snö. Har en 
rad olika justeringsmöjligheter för perfekt 
passform och levereras med en vattentät 
”socka” med andasfunktion som effektivt 
stänger ute väderleken.
Pris: 4.295:-

Supersport
Färger: Svart
Storlekar: XS -XXL
Tekvest’s ”touringmodell” har dragkedja i fronten, fickor och 
en löstagbar halskrage av finaste fleece och bäres med fördel 
under jackan men fungerar även utmärkt ovanpå en vindtröja 
på vårkanten när solen tittar fram. Västens konstruktion ger ett 
mycket bra skydd för bröst, njure och rygg och den har stora 
justeringsmöjligheter för bästa komfort.
Pris: 3.395:-

Pro Lite Max
Färger: Svart/krom/fluorescerande orange
Storlekar: XS -XL
Tekvest’s värstingmodell är en utveckling av föregångaren Pro Lite SX, anpassad för att användas 
med den nya typen av nackskydd, t ex från Leatt. Snabbspänne på sidan gör den lätt att ta av 
och på och den är utrustad med Coolmax-material för suverän komfort.
Pris: 4.295:-

TRACK VEST 
Färger: Flerfärgad               
 Storlekar: S-XXL 
Smidig väst i mjukt stretch-material av Meryl 
Lycra som försetts med med KNOX populära 
ryggskydd AEGIS som är känt för sin komfort 
och kroppsnära passform. Skyddet är CE-
godkänt enligt LEVEL 2 och västen har 
njurbälten samt kan dessutom kompletteras 
med tvådelat bröstskydd.
Pris: 1.995:- 

VENTURE 
Färger: Svart 
Storlekar: S-XXL 
Mycket smidig lätt skyddströja i mjukt stretch-
material av Meryl Lycra med CE-godkända 
KNOX Lite+ skydd vid arbågar, axlar och rygg 
samt möjlighet att komplettera med tvådelat 
bröstskydd. Tillverkad i Storbritannien. 
Pris: 1.495:- 

Skyddsjacka 3D 
Färger: Grå
Storlekar: Jr S/M – Jr L/XL, Vuxen S/M - XXL
Skyddsjacka med tredimensionell design 
(3DF) för bästa passform, lägsta vikt och 
säkraste utförande, där 3DF-tekniken ger 
en hög komfort som dessutom förstärks av 
Leatt’s Moister-Cool-teknik som håller dig 
svalare. Jackan är lätt att ta av och på, tack 
vare design, kompressionsmaterial samt 
blixtlåsets utformning och bärs med fördel 
närmast kroppen för att materialet ska kunna 
föra bort svett så effektivt som möjligt.
Pris: 1.795:- (Jr) och 1.995:- (Vuxen)

ProMX 18
Färger: Svart/Vit
Storlekar: S/M, L/XL & XXL
Skyddsjacka i mesh-tyg, CE 
skyddsklass 2.  Justerbara i 
storleken.
Pris: 1.395:-

Bröstskydd Alpinestars A8
Färger: Svart/Vit, Vit/Röd
Storlekar: XS/S, M, L/XL
Avancerad design i kombination med 
avancerade material har gjort detta skydd 
exceptionellt.  Det kombinerar hög säkerhet 
(CE, EN 1621-2 level 2 och En 14021) med stor 
rörlighet.  Många 
justeringspunkter 
borgar för att 
skyddet sitter 
bekvämt.
Pris: 1.595:-

Knäskydd UFO Morpho
Färger: Vit
Storlekar: S/M, L/XL
UFO har utvecklat ett nytt 
knäskydd för motocross. 
Skyddet är helt handtillverkat 
i Italien i en av deras egna 
fabriker med material från 
Italien.
Pris: 5.795:-
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