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Överlägsna Lynx Snowhow-kvaliteter blir ännu bättre i 2012 års modellprogram. 
Våra modeller kan skryta med en unik kombination av rå effekt, stilren design, 
hållbarhet, energieffektivitet och bekväm körkomfort.

Välj din favorit för att säkerställa en härlig vinter med Lynx Snowhow!

Överlägsna Lynx Snowhow-kvaliteter blir ännu bättre i 2012 års modellprogram. 
Våra modeller kan skryta med en unik kombination av rå effekt, stilren design, 
hållbarhet, energieffektivitet och bekväm körkomfort.

Välj din favorit för att säkerställa en härlig vinter med Lynx Snowhow!

Valdez  
Jacket
2.990:-
Ca.pris inkl. moms

650077__90
XS-4XL

Rave 600 ACE

Rave 550

SPORT
Sju världsmästerskap väger tungt som bevis för Rave-skotrarnas överlägsna prestanda. Samma 
egenskaper som testats på racingbanorna hittar du också i din Rave-skoter. Den brutala accelerationen 
i kombination med en optimal körergonomi och en extremt känslig manövrering resulterar i en alldeles 
oslagbar snöskoter! 

Månadskostnad* 1.102:-
Ca.pris från 80.900:- inkl moms

Nyhet!

Xtrim SC  
600 E-TEC

Xtrim 600 ACE
Xtrim 550

Xtrim Commander 600 E-TEC
Xtrim Commander Limited 600 E-TEC

Rave™ Re  
800R E-TEC®

600 E-TEC®

CROSSOVER
Xtrim utnyttjar de korta sportskotrarnas  bästa 
egenskaper. Skotern är lätt att hantera och den 
optimala körergonomin gör att du orkar köra 
hela dagen. En ojämn skoterled eller meterdjup 
snö - Xtrim tar dig alltid hem igen.

Månadskostnad* 1.197:-
Ca.pris från 87.900:- inkl moms

Nyhet!

Lynx 2012
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Lynx XR-1  
hjälm
Aramidfiberhjälm.  
ECE 2205-godkänd.  
Löstagbar och tvättbar  
inredning. Dubbelt  
D-ringspänne.

Vikt 1250 g.

2.990:-
Ca.pris inkl. moms

6640034__00 
XS—2XL

Xtrim SC  
600 E-TEC

XtrimXtrim 600 ACE600 ACE600 ACE600 ACE
Xtrim 550

Xtrim Commander 600 E-TEC600 E-TEC
Xtrim Commander LimitedXtrim Commander Limited

Rave™ Re™ Re™   
800R E-TEC®

600 E-TEC®

CROSSOVER
Xtrim utnyttjar de korta sportskotrarnas  bästa 
egenskaper. Skotern är lätt att hantera och den 
optimala körergonomin gör att du orkar köra 
hela dagen. En ojämn skoterled eller meterdjup 
snö - Xtrim tar dig alltid hem igen.

Månadskostnad* 

Ca.pris från 87.900:-

Nyhet!Nyhet!
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Xtrim™ 
BoonDocker™ 
800R E-TEC®

nOGA UTVALDA  
ORIGInALKLÄDER & -TILLBEHÖR

BD Wrap Kit
Grön “Dia de los  
Renos Muertos”-grafik.

1.490:-
Ca.pris inkl. moms

516005114



Överlägsna Lynx Snowhow-kvaliteter blir ännu bättre i 2012 års modellprogram. 
Våra modeller kan skryta med en unik kombination av rå effekt, stilren design, 
hållbarhet, energieffektivitet och bekväm körkomfort.

Välj din favorit för att säkerställa en härlig vinter med Lynx Snowhow!

Valdez  
Jacket
2.990:-
Ca.pris inkl. moms

650077__90
XS-4XL

Rave 600 ACE

Rave 550

SPORT
Sju världsmästerskap väger tungt som bevis för Rave-skotrarnas överlägsna prestanda. Samma 
egenskaper som testats på racingbanorna hittar du också i din Rave-skoter. Den brutala accelerationen 
i kombination med en optimal körergonomi och en extremt känslig manövrering resulterar i en alldeles 
oslagbar snöskoter! 

Månadskostnad* 1.102:-
Ca.pris från 80.900:- inkl moms

Nyhet!

Xtrim SC  
600 E-TEC

Xtrim 600 ACE
Xtrim 550

Xtrim Commander 600 E-TEC
Xtrim Commander Limited 600 E-TEC

Rave™ Re  
800R E-TEC®

600 E-TEC®

CROSSOVER
Xtrim utnyttjar de korta sportskotrarnas  bästa 
egenskaper. Skotern är lätt att hantera och den 
optimala körergonomin gör att du orkar köra 
hela dagen. En ojämn skoterled eller meterdjup 
snö - Xtrim tar dig alltid hem igen.

Månadskostnad* 1.197:-
Ca.pris från 87.900:- inkl moms

Nyhet!

Lynx 2012
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Lynx XR-1  
hjälm
Aramidfiberhjälm.  
ECE 2205-godkänd.  
Löstagbar och tvättbar  
inredning. Dubbelt  
D-ringspänne.

Vikt 1250 g.

2.990:-
Ca.pris inkl. moms

6640034__00 
XS—2XL

Xtrim™ 
BoonDocker™ 
800R E-TEC®

nOGA UTVALDA  
ORIGInALKLÄDER & -TILLBEHÖR

BD Wrap Kit
Grön “Dia de los  
Renos Muertos”-grafik.

1.490:-
Ca.pris inkl. moms

516005114

Se lokal annonsering från våra 

Lynx-återförsäljare för mer info.

© 2011 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

brp.com
brplynx.com/sv

TOURInG
Bekväma och lyxiga Adventure är famil-
jens favorit på vinterutflykterna! Komfor-
ten garanteras även av den tysta, energi-
snåla och praktiskt taget rök- och luktfria 
motorn. En lättmanövrerad universalsko-
ter som tar sig fram i all slags terräng.

Månadskostnad* 1.374:-
Ca.pris från 100.900:- inkl moms

Lynx-återförsäljare för mer info.

TOURInG
Bekväma och lyxiga Adventure är famil-
jens favorit på vinterutflykterna! Komfor-
ten garanteras även av den tysta, energi-
snåla och praktiskt taget rök- och luktfria 
motorn. En lättmanövrerad universalsko-
ter som tar sig fram i all slags terräng.

Månadskostnad* 

UTILITy
Lynx arbetsskoter med bred drivmatta är sanna 
hjältar i djup snö: du behöver inte vara rädd att fastna 
när du sitter på denna arbetshäst. De utmärkta startegen-
skaperna vid kyla, den pålitliga motorn och hybridkylsystemet ökar 
skoterns driftssäkerhet även i krävande förhållanden. Inte konstigt att våra 
arbetsskotrar används av proffs, allt från militärer till renskötare.

Månadskostnad* 1.252:-
Ca.pris från 91.900:- inkl moms

49 Ranger™ 

600 E-TEC® 
600 ACE

59 yetI®  
600 ACE
550

Adventure LX 
600 ACE

Adventure™ 
Grand tourer™ 
1200 4-TEC
600 E-TEC®

1+1 komplett dyna
Inkluderar säte, ryggstöd, vindav-
visare och uppvärmda handtag.

6.550:-
Ca.pris inkl. moms

619400068 

20L förvaringsbox
Kan monteras i stället  
för 1+1 dyna.

1.790:-
Ca.pris inkl. moms

860200682 

600 ACE
550

Nyhet!

Ca.pris från 100.900:- inkl moms

UTILITy
Lynx arbetsskoter med bred drivmatta är sanna 
hjältar i djup snö: du behöver inte vara rädd att fastna 
när du sitter på denna arbetshäst. De utmärkta startegen-
skaperna vid kyla, den pålitliga motorn och hybridkylsystemet ökar 
skoterns driftssäkerhet även i krävande förhållanden. Inte konstigt att våra 
arbetsskotrar används av proffs, allt från militärer till renskötare.

Månadskostnad* 1.252:-

49 Ranger™

600 ACE600 ACE

Adventure™

Grand tourer™

Nyhet! 69 yetI®  
600 ACE

Nyhet!
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Lemmeltåget
Hösten är här och fl yttfåglarna fl yger söderut i formationer utanför 
redaktionsfönstret samtidigt som vi precis håller på att färdigställa 
nummer två av SnowRider. Skoterns Dag är i antågande och i och 
med detta också starten på vår skotersäsong. När snön kommer så 
märker vi direkt av ett annat fl yttande släkte som åker norröver i for-
mationer. Sitter man på McDonalds vid rondellen i Mora en fredag-
seftermiddag så kommer dom, i karavaner. Jag pratar naturligtvis 
om er skoteråkare som helg efter helg lastar på era snöskotrar på 
släpvagnen och åker upp till den egna stugan eller det hyrda hotell-
rummet för att än en gång njuta av vår hobby. Så här har det varit 
så länge jag kan minnas men är samtidigt helt säker på att just detta 
fenomen har ökat avsevärt de senaste tio åren. Detta trots att vi haft 
skapliga vintrar de senaste åren och att folk i och med detta har möj-
lighet att åka hemma. Men har man väl fått smak på den svenska 
fjällvärlden så är det svårt att nöja sig med någonting sämre. Många 
av mina vänner anpassar hela sin ekonomi efter skoteråkningen och 
vi vet ju vad detta betyder i praktiken. En ny snöskoter måste frak-
tas i en täckt vagn, en täckt vagn dras bäst med en fyrhjulsdriven bil 
och visst är det trevligare med en egen stuga än att bo på hotell och 
så vidare. Om en ”normal” människa skulle få en ekonomisk inblick 
i en skoteråkares liv så skulle denna person bli ganska förvånad eft-
ersom vår hobby är allt annat än billig. Men jag tror på något sätt att 
många av oss skoteråkare är ganska lika i många avseenden. Vi kan-
ske är äventyrligare än genomsnittet, kanske mer fl itiga då det gäller 
att jobba, då vår hobby är overkligt dyr. En sak är i alla fall säker och 
det är att vi helt klart har en gemenskap som är svår att förklara för 
en oinvigd. Jag menar då inte en sån där mesig gemenskap som til-
lexempel husbilsägarna har. Du vet väl om att alla husbilsägare häl-
sar på varandra när de möts på någon väg i detta land. Herregud 

säger jag bara. Vi som är lite hårdare skulle ju aldrig göra någonting 
liknande, eller? Vi skulle kanske kunna låta bli att blända av, eller åt-
minstone hytta med näven åt varandra, eller nåt.
Den ulltimata skoterhelgen ska innehålla massor av saker för att man 
ska vara riktigt nöjd. Förutom massor av snö, fi nt väder, okrånglande 
skotrar, trevliga vänner och fantastisk körning, så ska helgen innehål-
la god mat och varför inte en utgång på det lokala haket. Förbere-
delserna är A och O om du ska uppleva den där perfekta helgen och 
det fi nns mycket du kan göra redan nu för att du ska få ut så mycket 
som möjligt av din investering. Naturligtvis har du ordning på allt-
ing till vintern oavsett om det är maskin eller utrustning det är frågan 
om. När man tror att man har koll på allting så brukar det alltid vara 
en sak som man alltid saknar, nämligen en schysst alkoholmätare. 
Jag ska inte på något sätt propagera för att ni måste dricka öl vid en 
eventuell utekväll, men om det nu skulle råka vara som så att någon 
lurar i er några bira, så är det väldigt tryggt att ha en rejäl alkomätare 
av känt märke. Varför inte gå ihop ett gäng och köpa en tillsam-
mans så att ni alla är riktigt säkra på att ni är absolut lagliga när det 
gäller denna bit av snöskoterkörningen. Naturligtvis ska man följa alla 
föreskrivna lagar men just detta med nykterheten är prio 1. Naturligt-
vis så är det ingen av SnowRiders läsare som sätter sig bakom en 
ratt eller styre när de druckit alkohol. Och hur idiotiskt skulle det kän-
nas att åka dit på bakfyllan?
Så drick saft när du kör skoter, ska du dricka något annat på kvällen 
så har du med dig en alkomätare i stugan så att du vet att allt är ok 
dagen efter innan du sätter dig i bilen eller på skotern.
Skoterns dag, here it comes, och snön snart med den.

Chefredaktör Friström

4 2-11/12
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FX Nytro 153
www.yamaha-motor.se

Testa gränserna!

PASSA PÅ! SMARTCHECK PRIS 129.900:- t.o.m. 15 november. Ord. pris 134.900:-

Testa gränserna!

NYHET!

FX Nytro 153 har de bästa egenskaperna hos en extrem crossovermaskin. Den är gjord 
för tuffa utmaningar. 4-taktsmotorns prestanda, kvalité och drifsäkerhet är välkänd 
och presterar på topp oavsett väder och snöförhållanden.

Justerbart styre matchar de utmaningar och extrema manövrer du kan ställas inför 
och gör det lättare att komma upp i stående körställning. Drivmattan är av lättvikts-
typ med 57 mm kamhöjd, och är byggd för bästa fäste och flyt över snön.

Ta dig ut i snön och upplev att FX Nytro 153 är redo att testa gränserna.



32.
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10. Lössnömaskiner
24. Nytt & Noterat
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Köp en ny Arctic Cat snöskoter av 2012 års modell senast 
den 31 december 2011 och få hela tre års maskingaranti! 
Gäller ej F 120. Vid köp efter ovanstående datum, gäller 
som vanligt två års maskingaranti.

www.arcticcat.se

ProClimb M HCR

design MöteR funktion
Fantasi, erfarenhet och passion. Allt detta har våra konstruktörer och där-
för har de kunnat utveckla de lättaste, snabbaste och snyggaste skotrarna 
du kommer att se i vinter. En elegant och cool design är inte allt, insidan är 
minst lika viktig. Från Torque Control Link till vår nya smarta oljetank, varje 
enskild detalj har utformats med köregenskaperna i åtanke. Vad innebär då 
det här för dig? Jo, att du kommer att köra längre, bättre, snabbare … och se 
coolare ut. Nu skriver vi ett nytt kapitel i Arctic Cats 50-åriga historia.
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Ingen annan snöskoter kommer ens i närheten av Ski-Doo®.  Under huven.
I bergen. På lederna. Ski-Doo har lett snöskoterutvecklingen i över 50 år 
och vi tänker inte sluta. När det  handlar om snöskotrar finns Ski-Doo. 
Och sedan alla andra. Vilken modell passar dig?

brp.com   ski-doo.se

36” (91 cm) FRAm FJÄDRINGS
kIT  S36 HANDLING PAck AGE 
underlättar vid boondocking  
och skråkörning. REVXP

4.990:-
Ca.pris inkl. moms

860200557

REVXP DEk ALkIT 
TAG YELLow

2.990:-
Ca.pris inkl. moms

860200640 

36” (91 cm) FRAm FJÄDRINGS
kIT  S36 HANDLING PAck AGE 
underlättar vid boondocking  

TAG YELLow

860200640 

mX Z ™ TNT ™ 
550F

mX Z™ XRS™

800R E-TEC®

600 H.O. E-TEC®

SPORT
En åktur med den revolutionerande lätta MX Z är en åktur 
som saknar motstycke. Med en acceleration som kräver att 
du håller i dig. Fjädring som tämjer ledens ojämnheter och 
gupp. Och en manöverbarhet där minsta rörelse får en ome-
delbar respons, både i skoterns uppförande och i din puls.

Månadskostnad* 1.129:-
Ca.pris från 82.900:- inkl moms

RENEGADE ™ 
ADRENALINE
600 H.O. E-TEC®

S
K

I-
D

O
O

 2
0

12
S

K
I-

D
O

O
 2

0
12

S
K

I-
D

O
O

 2
0

12
S

K
I-

D
O

O
 2

0
12

S
K

I-
D

O
O

 2
0

12

RENEGADE™  
BAckcouNTRY ™ X ™

800R E-TEC®

600 H.O. E-TEC® 

RENEGADE ™ 
SPoRT

600 ACE™

550F

RENEGADERENEGADE ™

ADRENALINEADRENALINE
600 H.O. E-TEC600 H.O. E-TEC®

RENEGADE X ™

1200 4-TEC®

CROSSOVER
Nypreparerade leder. Orörd pudersnö. Renegade är 
byggd för förare som vill ha allt. Baserad på det lätta 
men starka REV-XP-chassit reagerar den otroligt lyhört, 
både på leden och i terrängen. Dessa smidiga prestan-
daskotrar har längre drivband och högre styre för att 

överbrygga gupp och tackla djup pudersnö.

Månadskostnad* 1.170:-
Ca.pris från 85.900:- inkl moms
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GRAND  
TouRING SE
1200 4-TEC®

överbrygga gupp och tackla djup pudersnö.

Månadskostnad*
Ca.pris från 

GRAND  
TouRING LE

600 H.O. E-TEC®

GRAND  
TouRING 

SPoRT
600 ACE™

550F

TOURING
Grand Touring. En touringskoter för två som lämnar alla 
tankar om jobbet i snön som den flyter över. Detta tack 
vare det ergonomiskt avancerade REV-XR-chassit, den 
exceptionella bränsleekonomin och massor av bekväma 
detaljer utvecklade för att skämma bort både förare och 
passagerare.

Månadskostnad* 1.088:- 
Ca.pris från 79.900:- inkl moms

NYHET!



Se lokal annonsering  

från våra SkiDoo återförsäljare  

för mer info.

© 2011 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

SNoX SHELL 
RAcE EDITIoN

3.490:-
Ca.pris inkl. moms 

440551 Orange (12F)
XS, S, M, L, XL, 2XL
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UTILITY
En stor vid värld väntar bakom de markerade lederna 
i friåkningsområdena. Och med sitt breda drivband är 
Expedition  utvecklad för att ta dig just dit. Nu med an-
märkningsvärt bränslesnåla två- och fyrtaktsmotorer, ett 
lätt och ergonomiskt chassi - och rikligt med utrustning 
för den rätta blandningen av komfort och finesser.

Månadskostnad* 2.042:-
Ca.pris från 149.900:- inkl moms

Tundra har allt som du förutsätter att en lätt sport-
arbetsskoter ska ha för att klara av jobbet. Plus en 
högre prestanda än du nog förväntar dig. Skoterns 
kombination av ett lätt REV-XU-chassi, LTS-fjädring, 
slät bukplast, långt drivband och smal spårvidd ger 
en flytförmåga som saknar motsvarighet.

Månadskostnad* 1.510:- 
Ca.pris från 110.900:- inkl moms

Skandic är en arbetshäst. Skotern har smart utrustning 
som är redo att arbeta, t.ex. en synkroväxellåda och 
12V strömuttag. Den får sin kraft från branschens mest 
bränslesnåla motor, den nya 600 ACE-motorn med låga 
8 l/100 km. Från att dra tung last till ren prestanda: 
denna skoter har allt för att göra precis det du vill.

Månadskostnad* 1.660:- 
Ca.pris från 121.900:- inkl moms

© 2011 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

REVXP DEk ALkIT 
TAG YELLow

2.990:-
Ca.pris inkl. moms

860200640 

XPR koLFIBER  
LÄTTVIkTSHJÄLm
100 % koLFIBER
komPoSIT
XS, S, m, L, XL

3.990:-
Ca. pris inkl. moms

447412  Svart (90F)

VÄSk A FÖR 
LASTRÄckET (40 L)  
REVXP, REVXR, 
REVXu TuNDRA 

1.890:-
Ca.pris inkl. moms

860200434 • Svart/Vit
860200539 • Svart/Gul

VÄSk A FÖR 
LASTRÄckET (40 L)  
REVXP, REVXR, 
REVXu TuNDRA 

1.890:-
Ca.pris inkl. moms

UTILITY

EXPEDITIoN™ SE
600 H.O. E-TEC®

1200 4-TEC®
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Skandic är en arbetshäst. Skotern har smart utrustning 

SkANDIc™ wT
600 ACE™

TuNDRA™ LT 
600 ACE™

 har allt som du förutsätter att en lätt sport- SkandicSkandic

SkANDIc
600 ACE

TuNDRA™ XTREmE
600 H.O. E-TEC®

NYHET!

TOURING
Grand Touring. En touringskoter för två som lämnar alla 
tankar om jobbet i snön som den flyter över. Detta tack 
vare det ergonomiskt avancerade REV-XR-chassit, den 
exceptionella bränsleekonomin och massor av bekväma 
detaljer utvecklade för att skämma bort både förare och 
passagerare.

Månadskostnad* 1.088:- 
Ca.pris från 79.900:- inkl moms

SummIT ™ SP 146"
600 H.O. E-TEC®

MOUNTAIN
Lätt och laddad med omatchad 

effekt och manöverbarhet får Summit 
dig att utföra sidehilling, boondocking 

och hillclimbing som aldrig tidigare. Sätt 
dig på en Summit och erövra sluttningarna! 

Den extrema friåkningsmaskinen Freeride är 
byggd för terräng på högre höjder och känner 

inga gränser.

Månadskostnad* 1.660:-
Ca.pris från 121.900:- inkl moms

SummIT ™ X ™ 154"
800R E-TEC®

FREERIDE  
137" & 146"
800R E-TEC®

NYHET!NYHET!



Det fi nns hur många anledningar 
som helst för dig att ta steget 
fullt ut och köpa en lössnöma-

skin. Samtidigt kan jag hitta ganska 
precis lika många som säger att du inte 
ska ha någon. En lössnömaskin är inte 
på något sätt en bra instegsmaskin, utan 
får anses som någonting man växt in i 
och till slut är mogen för. Hela lössnö-
segmentet är extremt specialiserat och 
kräver både miljö och förare för att den 
ska fungera bra och som den är tänkt 
för.

Innan vi går vidare så ska vi understry-
ka vissa saker då det gäller denna snö-
skotertyp. Denna maskin fungerar bra 
i snön, den är byggd för endast detta 
ändamål, ingenting annat vilket gör det 
väldigt enkelt för dig när du ska 
välja maskin. Med andra ord. Har 
du på något sätt tänkt använda 
din snöskoter på något annat sätt 
än att ta dig fram i djupsnö, köp en an-
nan slags maskin. Hybridsegmentet är 
betydligt mer användarvänligt. Men som 
sagt nu är det lössnömaskinerna vi ska 
titta på, så håll i dig.

M 800
Arctic Cat har alltid haft en förkärlek till 
lössnösegmentet och har i vanlig ord-
ning också alltid gått sin egen väg. M-
serien har alltid varit kurs-
stabila högeffektspro-
jektiler som varit byggda 
för att ta sig uppför Rocky 
Mountains sluttningar och inte 
menade för låglandet. Arctics lössnöma-
skiner har också alltid varit eftermarkna-
dens gunstlingar då trimpotentialen varit 
enorm och motorerna verkligen svarat 
på pipor och portning. Arctic har i och 
med årets modellbyte skrotat sin fi na 
men daterade gamla M-serie och ersatt 
den med det nya och fräscha Pro-Climb 
chassiet som egentligen inte har mer än 
drivlinan gemensamt. I och med detta 
har Arctic Cat och dess lössnösegment 
tagit ett rejält kliv framåt och känns mer 
”färdigt” än någonsin. Årets bidrag kom-
mer i fl era olika skepnader och som 
totalt 3 olika modeller som skiljer sig 
markant mot varandra. Tittar vi på den 
modell som de fl esta kommer att välja 
så heter den ProClimb M Sno Pro 800 
och fi nns i två olika utföranden, med 
skillnaden att den ena saknar Sno Pro 

Lång, längre, 
längst. Äntligen 
är det dags att gå 
igenom våra älskade 
lössnömaskiner.
Text: Björn&Stefan Bild: Togga

Människan har i genomsnitt arton skönhetsfl äckar på kroppen.10 2-11/12
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i modellnamnet. För oss som är inlästa 
på Arctic Cat så vet vi att Sno Pro är 
utrustningsnivån framförallt på stötdäm-
parsidan och mycket riktigt så sitter det 
lite billigare Fox Zero-dämpare på Pro 
Climb M modellen. Vi saknar också den 
fantastiska teleskopstyrstången på den-
na modell som också har lite diskretare 
färgsättning. Enligt mig så är det värt de 
extra 5000 kronorna Sno Pro-modellen 
kostar då du förutom teleskopstyrstång-
en också får de fi na Fox Floatdämparna. 
Personligen gillar jag lössnömaskiner av 
tvåtaktstyp då de är lättare att handskas 
med och funkar även att svänga med i 
skogsterräng och Arctics 800 ger pre-
cis så mycket pulver man behöver utan 
att den känns för tung. Motormässigt 
känns den fi na 800:n igen och har i 
vanlig ordning karaktären av en trimmad 
600 snarare än en fullstor storblocka-
re. Detta är tvärtemot hur den gamla 
M1000 upplevdes som snarare kändes 
slö i jämförelse.

Motormässigt är detta en riktig fullträff 
och oss veterligen så håller också pa-
ketet ihop rent fysiskt då Arctic Cat har 
ytterst lite motorkrångel i sitt CV. Över-
lag känns Arcticen väl genomtänkt både 
då det gäller design och funktion och vi 
gillar den verkligen. Jag kom just på att 
jag reagerade på hur pass grova och 
stabila kanter fotstegen hade samtidigt 
som genomsläppet var extremt bra vilket 
inte alltid brukar vara fallet.

Nytänk
Alla snöskotertillverkare brottas med 
samma sak då det gäller högeffektsmo-
torer och det är själva fastsättningen av 
motorn. Alla motorer vibrerar och för att 
så lite vibrationer som möjligt ska nå fö-
raren är en vettig gummiupphängning ett 
måste. Men, har man för mjuka kuddar 
(vibrerar det mindre) får också motorn 
möjlighet att röra sig, vilket i sin tur på-
verkar remmens livslängd och variatorns 
arbete. Att få till mixen, lite vibrationer, 
samtidigt som motorn inte rör sig för 
mycket är svårt. Men Arctic Cat verkar 
en gång för alla ha hittat en lösning som 
ser riktigt vettig ut. Lösningen TCL eller 
Torque Control Link är i princip en grovt 
fräst platta som är fäst mellan sekundär 
och primärvariatorn. Denna platta som 
låter mellanaxeln röra sig med motorn 
har sfäriska lager som tillåter denna ona-
turliga rörelse. Detta gör att motorn och 
mellanaxeln sitter fast i samma rörelse 
och på så sätt håller avståndet mellan 
sekundär och primärvariatorn intakt i 
alla lägen. Kanske inte så enkelt att för-
klara i skrift, men genialiskt när du ser 
konstruktionen i verkligheten. Om detta 

visar sig fungera utan konstigheter un-
der de följande vintrarna så kan du vara 
säker på att vi får se liknande lösningar 
hos de andra tillverkarna.

När ändå teknikavdelningen var igång 
så skrotades Diamonddrive systemet 
och ersattes med en nygammal lösning. 
Nu ser vi här en vanlig mellanaxel, men i 
det sedvanliga kedjehuset hittar vi också 
en inbyggd oljetank samt en självjuste-
rande kedjespännare. Mindre delar be-
tyder mindre vikt enligt Arctic Cat och vi 
är benägna att hålla med.

M 1100 Turbo
Även om M1100 turbo och M 800 de-
lar samma chassie så upplevs denna 
tungviktare som en helt annan maskin 
på alla fronter. Den är tyngre, starkare 
och mer omedgörlig än sin lillebror, på 
både gott och ont. Det här är maskinen 
för dig som på ett eller annat sätt bara 
ska upp för den där höjden till vilket pris 
som helst, för upp kommer du! När du 
väl fått upp farten på det här 162 tum 
långa monstret så skottar det på 
otroligt bra och så länge 
du håller nosen riktad dit 
du ska så är det bara att hålla 
i sig. Det här är inte maskinen för dig 
som vill smyga mellan tallarna på låg-
landet eftersom den är alldeles för tung 
och omedgörlig för detta. Visst kan man 
lära sig att hantera den här besten för 
när du öppnar spjällen så börjar allting 
lira, men så länge du smyger omkring är 
nosen för tung och den lever sitt eget 
liv och bestämmer själv vart den vill nå-
gonstans.

Vad är det då som gör denna maskin 
så speciell då? I vanlig ordning så är det 
naturligtvis turbomotorn som ger denna 
snöskoter dess karaktär, och vilken mo-
tor sen. 170 hästar ur en överladdad 
parallelltwin ger inte bara en bra pre-
standa utan också ett roligt motorljud 
vilket inte bara uppskattas av föraren 
utan också omgivningen. Det fräser, py-
ser och låter allt annat än tvåtakt vilket är 
uppfriskande och roligt i sig. Känner du 
att du vill ha mer kusar så är det faktiskt 
bara att chiptrimma hela härligheten. Är 
det någon som är påläst när det gäller 
att skrämma vettet ur en turbo-arctic 
så är det Mats Lager på Bergnäsets 
Skoter&ATV som säkerligen ser till att 
höja turbotrycket åt dig om du ber riktigt 
snällt.

M110 Turbo heter också Sno Pro vil-
ket i praktiken betyder att den har Fox 
Floatdämpare, vilket är välbehövligt då 
den inte direkt väger som en ET 250. I 
och med fyrtaktsmotorn så får inte den 
teleskopiska styrstången plats och den 

M800 SnoPro är redo för hårda tag så länge underlaget består av djup snö.

HCR:en är egentligen en renodlad racer som är byggd 
för amerikanska varianten av backtävlingar.

Endast en person av två miljoner har chansen att bli 116 år eller äldre. 112-11/12
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saknar vi. Oss veterligen så ska det vara 
ett eftermarknadskit på gång som råder 
bot på detta, men vi har inte riktigt kunna 
lokaliserat något än.

Återigen, tänk dig noga för innan du 
köper en M1100 Turbo Sno Pro LTD. 
Den har inte bara ett långt och krångligt 
namn. Den är mer motor och mindre an-
vändarvänlig och ingenting för dig som 
är lite ovan eller kass. Är du brutal till 
körsättet så finns det möjligtvis en chans 
att du lär dig köra M 1100 turbo innan 
vintern är slut. Konstigare saker har hänt 
då man till exempel lyckats tämja ele-
fanter under tusentals år i Indien. Är du 
väl införstådd med detta så kan du alltid 
göra ett försök.

HCR
Varför finns HCR, vad är den till för och 
vad betyder HCR? Hill Climb Racer he-
ter denna maskin och är byggd för den 
amerikanska varianten av backtävlingar. 
Man skulle kunna jämföra den med en 
Polaris Assault, men ändå inte. Den är 
lite tuffare i sin framtoning om du jäm-
för den med en vanlig M800 SP då den 
har ett tuffare stötdämperi och samtidigt 
full bredd mellan skidorna. Det här är 
en hård jävel som har mer tävlingstänk 
än någon av Arctics civila maskiner. Vi 
kan understryka att det här är en täv-
lingsmaskin från början till slut. Den har 
tillexempel de värre Fox Float Evol däm-
parna fram och titanfjäderklädda fjädrar 
i boggin samtidigt som fjädrarna i varia-
torerna är av samma material. Här hittar 
du ett originalmonterat dödmansgrepp 
samtidigt som de valt att eliminera en del 
av den bakre kylaren för att spara vikt. 
Viktbesparingen består av att kylaren 
är hälften så lång som hos M800 vilket 
i sin tur innebär att boggitunneln håller 
sig torr istället för isig vilket i sin tur ger 
mindre vikt att bära på.

Det går en del rykten om att en HCR 
visst ska gå lite hårdare än en vanlig M 
800 vilket inte stämmer. Förutom vissa 
skillnader i variatorinställningarna så 
delar de båda maskinerna exakt samma 
drivlina oavsett var internetryktena sä-
ger.

Hur som helst är HCR:en för dig som 
vill hänga på diverse Assault-ägare på 
riktigt hård körning i snön.

Mitt val bland dessa blir utan tvekan M 
800 Sno Pro.

Polaris Pro RMK
Vi hoppar raskt över till Polaris sortiment 
på lössnösidan och inser att de i vanlig 
ordning gjort hemläxan för att fortsätt-
ningsvis hålla en framskjuten position i 
detta segment.

M1100 turbo behöver stora vidder och branta backar för att 
komma till sin rätt. Så länge du är medveten om detta så kom-
mer du aldrig att bli besviken på denna maskins prestanda.

Körställningen på Arctics lössnömaskiner varierar mest beroende på teleskop-
styrstångens vara eller icke vara. Fyrtaktsmotorns fysiska storlek hindrar monter-
ing av den fantastiska teleskopstyrstången, medan du hittar den på både M800 SP 
och HCR:en.

M800 SP har helt klart ett större användningsområde än den starkare, större och 
tyngre M1100 Turbo.

Framvagnen är justerbar på både M 
och HCR-modellen. M-modellen har 
justeringsmöjligheter mellan 101-104 
centimeter medan HCR:en har en lite 
bredare variant där justeringsmöjlighet-
en ligger mellan 106-109 centimeter.

Förarmiljön på den nya Arcticen är rik-
tigt bra, samtidigt som vi uppskattar 
den högre dynan.

I Arizona, USA, är det förbjudet att slicka på paddan Bufo Alvarius. Paddans hud utsöndrar ett sekret som verkar som ett hallucinogent narkotikum. 12 2-11/12
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Här hittar vi tre stycken olika maskiner 
som i sin tur finns i varierande längder 
och motorstorlek vilket kan förvirra den 
oinvigde. Naturligtvis så ska vi försöka 
bena ut vad det är som gäller för 2012 
års Polaris-maskiner.

Vi börjar väl med den mäktigaste och 
dyraste maskinen som finns i två olika 
längder, 163 tum och 155 tum. Förutom 
längden på matta och boggi så är dessa 
maskiner identiska rent tekniskt och ut-
seendemässigt. Förra året hade jag en 
163-tummare som långtestare och lärde 
mig verkligen att njuta av fördelarna med 
en lång maskin. Nackdelarna är i och för 
sig många, men vi har väl redan tjatat 
nog om hur dålig en lössnömaskin är på 
allt annat än just ta sig fram i snön.

Polaris Pro RMK 800 är som jag sa 
den dyraste, längsta och mäktigaste 
lössnömaskinen i Polaris sortiment och 
vad är det då som skiljer en Pro RMK 
från en vanlig RMK. Ordet Pro måste ju 
betyda mer än att den kostar mer.

Det är inte så mycket som man kan tro 
och förutom de lite flashigare dekalerna 
så har en Pro-modell lite lättviktsgrejer 
såsom annan mellanaxel och broms-
skiva.

Förarmiljön skiljer sig också ganska 
mycket åt och här har det eftersträvats 
en råare look med ett Pro Taper styre 
och avsaknad av styrmonterade lysreg-
lage med mera.

Jag nämnde att jag hade en Pro RMK 
163 som långtestare förra året och min 
komprimerade slutsats om denna ma-
skin är som följer. Pro RMK 800 är en 
extremt lättkörd modell och går dit man 
vill i lössnön, och är trots sin längd lätt-
svängd. Körställningen är exemplarisk 
och sätter standarden för hur en maskin 

ska kännas. Den är extremt balanserad 
och gör dig till en bättre chaufför. Så 
långt är allt positivt. Jag har däremot en 
del att säga om småkrånglet jag upplevt 
med 800-motorerna. Trots årliga uppda-
teringar och olika uppgraderingar under 
säsongen så börjar denna 800-motor 
bli ett riktigt sorgebarn. Jag lämnade in 
min 800 flertalet gånger (då bland annat 
spridarna byttes) förra året innan den 
började fungera. Samma året före det, 
och året före det och året för......Till i år 
uppger Polaris att det sitter nya Bosch-
spridare monterade samt att en del an-
dra delar också är utbytta. Den som le-
ver får se och den här vintern kommer vi 
att utröna huruvida dessa uppdateringar 
kommer att göra Polaris 800 krångelfri! 
Vilket den förtjänar! Vi håller i alla fall 
tummarna då vi älskar denna maskin lika 
mycket som vi ogillar onödigt krångel.

Var man ute i god tid kunde man även 
beställa Pro RMK med 600-motor som 
Snowcheck-modell, då med 155-tums 
matta och en betydligt vitare färg. I öv-
rigt är denna maskin väldigt lik 800-kubi-
karen med allt vad Pro-innebär.

RMK 800/600
Polaris RMK finns i två stycken olika ut-
föranden och heter 600 RMK 144 och 
800 RMK 155 och har en mildare fram-
toning än Pro-varianten. Vi börjar med 
den mindre 600:n som är ny för året.

Polaris 600-motorer har alltid fung-
erat klanderfritt och hållit utlovad effekt 
och tillförlitlighet vilket i sin tur gjort att 
vi verkligen gillat Polaris RMK-modeller 
med just denna motor. I år tog Polaris 
steget fullt ut och stoppade sin fina 
Cleanfire 600-motor i det nya Pro Ride 
chassit. Vi gillade verkligen 2011 års 

Pro RMK 800 finns i två längder, antingen 155 
eller jättelånga 163 tum. Ska du ha den läng-

sta i år, är det alltså Polaris du ska kolla in.

RMK 600 144 har lagom av allting och är en perfekt kombination för dig som vill 
göra lite av varje med din maskin. 

Körställningen på Pro RMK är helt klart godkänd och så bra den kan bli. Pro RMK 
600 155 är en ren försäsongsmodell för dig som varit duktig och bestämt dig i tid.

Ett enda träd kan inhysa 20 miljoner bladlöss.

Polaris 800 RMK Assault 155

132-11/12
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Körställningen på RMK 600 144 kan du ju alltid jobba med beroende på hur lång du är. Assaulten har det där lilla extra i och med att den är i PRO-utförande.

Polaris 800 Pro RMK 163

RMK 800 Assault är bland det stöddi-
gaste du kan sitta på den här vintern. 
Till Sverige kommer den med dom röda 
dekalerna.

En Pro RMK boggi består som synes av 
väldigt få delar och har det till och med 
lite skralt på hjulsidan. Isrivare är ett 
måste vid ledtransport.

Pro RMK i siluett. Denna upplaga av den legendariska RMK:n är utan tvekan den 
bästa.

RMK 800 155 är lite billigare än 
PRO-modellen och saknar lite 
kosmetiskt lullull, ett bra köp 
om man vill spara 8 papp.

Av alla grundämnen i världen är radium 224 den giftigaste. Denna naturligt förekommande isotop är 17 000 gånger giftigare än plutonium 239.14 2-11/12
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modell av RMK 600 men gillar den nya 
2012:an ännu bättre. Visst, den är lite 
kortare än sina större 155 och 163 långa 
bröder, men inte dålig för det. Visst är 
det skillnad då det gäller bärighet och 
driv, men den är också smidigare och 
har sin plats på låglandets öppna vidder. 
Polaris kallar den för ”The Boondockers 
choice” vilket kan översättas till ”utfors-
karens val”. Här sitter det en matta med 
51 millimeterskammar vilket är lagom för 
600-motorn och hela konceptet är väl 
genomtänkt. Denna RMK känns lite mer 
hybrid än lössnömaskin och vi ser bland 
annat fotstegsförstärkare, hårdare fjäd-
ring, Switchbackdyna och vinklade bog-
giskenor för att göra den mer medgörlig 
på leden. Naturligtvis har du möjligheten 
att justera framvagnen mellan 99 och 
104 centimeter. 

Prissättningen gör också den här ma-
skinen riktigt het vilket kan locka dem 
som är tillräckligt trygga i sin manlig/
kvinnlighet. Då det tydligen var efter-
frågan på en längre RMK 600 har man 
även tagit hem ett begränsat antal med 
155-matta, vilket gör skotern till betydligt 
mycket mer lössnömaskin än 144:an.

RMK 800 är som sagt lite längre 
samtidigt som den också har 61 millime-
terskammar och cirka 25 hästar extra till 
sitt förfogande. Den här maskinen kos-
tar ganska precis 8000 kronor mindre är 
Pro-modellen av samma längd och det 
är hugget som stucket vad man väljer. 
Rent prestandamässigt är maskinerna 
likvärdiga och värdet i det extra bling-
blinget en Pro-modell innebär, får du 
själv ta ställning till.

RMK Assault
För dig som är lite tuffare och fattar att 
ingen kommer ihåg en fegis så finns det 
en maskin som lyser lite starkare än alla 
andra Polarisar i lössnösegmentet. RMK 
Assault 155 är verkligen maskinen man 
ska ha om man känner sig lite anonym. 
Den här maskinen är byggd för hårda 
tag i snön, inget annat. Kom ihåg att 
denna modell heter RMK, som enligt 
gammal hävd betyder Rocky Mountain 
King vilket i praktiken betyder ”Klippiga 
Bergen Kungen”. Ok, en lång lössnöma-
skin som har brett mellan skidorna, inga 
fotstegsförstärkare och störiga stötdäm-
pare? Hur har Polaris tänkt att denna 
maskin ska användas? Vi ska understry-
ka att detta inte är en ledskoter. Du ska 
för övrigt alltid vara väldigt uppmärksam 
på hur en tillverkare vill marknadsföra 
sina maskiner så att du inte blir besviken 
på den maskin du just köpt. Vill du ha en 
Assault som funkar bra på led, så heter 
den Switchback Assault.

Yamaha FXNytro M-TX 162

152-11/12
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Var var vi? ja just ja, hur har Polaris 
tänkt sig att en RMK Assault ska an-
vändas? Det här är en maskin som är 
ämnad för hård och ”äventyrlig” körning 
med mycket hopp och lek, i djupsnön. 
Assaulten har naturligtvis den råa Pro-
miljön vilket innebär Pro-Taperstyre och 
inga mesiga lysknappar på styret. Dessa 
knappar sitter istället framför styret vilket 
är helt idiotiskt då det gäller användar-
vänligheten och helt genialiskt om man 
vill understryka att det här är en maskin 
som man köper om man skiter i såna sa-
ker. Genialiskt och väl genomtänkt.

Vilken av Polaris lössnömaskiner skul-
le jag köpt? Jag verkligen gillade min 
Pro RMK 163 2011 samtidigt som jag är 
svag för den betydligt kortare RMK 600, 
så jag väljer RMK Assault, eftersom vi 
redan köpt en!

Yamaha FX Nytro M-TX 162
Det börjar bli allt svårare att skriva om 
Yamahas lössnömaskiner då det faktiskt 
inte händer speciellt mycket på den fron-
ten. De har en trygg bas i sin premium-
maskin Nytro M-TX 162 och väljer du att 
sitta på en sån i år så vet vi precis vad 
du får för pengarna. Yamaha är överlag 
ett av de tryggare märkena att köpa då 
de är extremt driftsäkra, fyrtaktade och 
just trygga som jag nämnde. Som det är 
idag känner vi igen Nytromodellen sedan 
2007 och M-TX modellen sedan 2008. 
Visst har den uppdaterats under åren, 
men grunden är densamma idag. Den 
trecylindriga 1049 kubiks insprutade 
fyrtaktaren ger i runda slängar 130 häs-
tar i alla lägen så länge du håller dig på 
havsnivå, och ger en skaplig prestanda. 
Just kraftmässigt kan vi jämföra denna 
maskin med en tvåcylindrig tvåtaktsmo-
tor som har fördelen att väga mindre och 
därför får ett övertag i snön. Att Yamaha 
har valt längden 162 tum på denna ma-
skin är en fullträff eftersom den behöver 
varenda kvadratcentimeter den har för 
att hålla sig fl ytande. Den är fortfarande 
framtung och fungerar därför bäst under 
gaspådrag i snön och är verkligen en 
maskin man behöver köra in sig på för 
att den ska komma till sin rätt. Vi har un-
der åren kommit underfund med att den 
fungerar skapligt som allroundmaskin, 
även om den inte är byggd för det. Stöt-
dämperiet är förvånansvärt fast och Fox 
Float II dämparna fram gör sitt jobb bra. 
Samma gäller för boggien där det också 
sitter luftdämpare. Apropå luftdämpare, 
hur fungerar de i fält? Riktigt bra. Jag 
hade en Yamaha 162-tummare för två 
år sedan och upplevde endast problem 
med boggidämparen vid minus 32 gra-
der då den inte ville behålla luften. Apro-

Phazer M-TX har en körställning som passar de fl esta, med gott om plats för alla 
lemmar.

Phazer M-TX känns verkligen som en 
allroundmaskin för den som vill ha en 
maskin till leden, som fi skekompis och 
bus, snarare än en renodlad lössnö-
maskin. Ska du ut i pudret fi nns det 
bättre maskiner till detta. 

Nytron har också två stycken luftdäm-
pare i boggin.

Den nya Ascent-mattan ska ge Nytron 
betydligt bättre lössnöegenskaper.

Yamaha Phazer M-TX

16 2-11/12
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på leden, vi brukar alltid understryka att 
en lössnömaskin ska köras i lössnön. 
Även om den här maskinen fungerar 
skapligt att förfl ytta sig på leden med så 
ska du ha i åtanke att den här 162-tum-
maren har 57 millimeterskammar och 
gärna bränner slidesen om du inte har 
ett par isrivare monterade. Jag gnällde 
alldeles nyss som ett litet barn över av-
saknaden av nyheter, men kan samtidigt 
meddela att det i år sitter nya mountain-
skidor, drivhjul och dynklädsel samt en 
sprillans ny matta på årets M-TX. Mat-
tan lystrar till namnet Ascent och ska 
vara betydligt bättre ä n 
fjolårsvarianten. Just 
detta tillät inte föret att 
vi skulle kunna känna 
vid körtillfället, men värt 
att notera.

Vi ska väl också påminna 
er om att denna maskin är en av 
de absolut mest populära att stoppa 
turbo på! I USA kan du till och med köpa 
en Nytro M-TX med originalmonterad 
turbo och fulla garantier! Just detta sä-
ger en del om tillförlitligheten och håll-
barheten hos Yamaha. Även om den är 
trygg och tillförlitlig vill vi se något nytt 
och fräscht från Yamaha till nästa år, 
framförallt på deras premium-maskin i 
lössnösegmentet.

Yamaha Phazer M-TX
Yamahas lite lustiga Phazer M-TX är 
utan tvekan en lite längre ledmaskin, el-
ler hybrid om du vill. Med lustig menar 
jag att hela kombinationen av motorlju-
det, körställningen och körupplevelsen 
gör att man drar på smilbanden. Det här 
är en trevlig kompis som gör det den blir 
tillsagd på leden, i makligt tempo, sam-
tidigt som du emellanåt kan svänga av 
leden, gärna med fart. Detta gör att den 
har lite mer allroundegenskaper än sin 
kortare brorsa Phazer R-TX men samti-
digt ger avkall på ledegenskaperna då 
M-TX:en har sämre och mjukare dämpa-
re och smalare mellan skidorna. Vi kan 
kalla Phazer M-TX för en hybridmaskin 
som kan lite av varje och det den är bäst 
på är att underhålla. Vill du ha det värsta 
som fi nns är inte detta maskinen för dig 
och har du detta faktum klart för dig så 
kommer du kunna njuta till fulla av denna 
lila krabat. 500 kubik fördelat på två 
cylindrar betyder 80 hästkrafter. Du får 
insprutning och en elmanövrerad back-
växel vilket gör det hela riktigt enkelt. 
Denna maskin passar utan tvekan för 
förstagångsköparen, nybörjaren, frun, 
mannen, fi ske-experten och för den som 
vill frakta arslet på ett trevligt sätt till och 
från stugan.

Nytro M-TX 162 är en trevlig bekantskap som vi gillar. Med lite modifi kationer och 
anpassning till just ditt användningsområde blir denna maskin en bra allrounds-
koter.

Trevliga Fox Float II dämpare och de 
nya blowmolded Mountain-skidorna.

Elstart & elback känns nuförtiden 
mer praktiskt än lyxigt och gör denna 
maskin användarvänlig. 

Nytrons förarmiljö känner vi igen och vi 
kommer överens med allting om man 
bortser från den lite udda vinkeln på 
styrstången och det trilskande back-
reglaget som man alltid måste jucka 
med innan backen hoppar i.

Den utdöda jättehjorten Magaceros giganteus hade en hornkrona som var 430 cm bred. 172-11/12
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Vi väntar naturligtvis med spänning 
på nästa års Yamaha-maskiner och hål-
ler tummarna för att det kommer något 
helt nytt. Men misströsta inte, Yamahas 
två befi ntliga lössnömaskiner är ett bra 
och tryggt köp. Dessa maskiner står 
sig bra i pris och är attraktiva på be-
gagnatmarknaden. Yamaha kan fyrtakt 
samtidigt som de också kan göra snö-
skotrar. Vill du ha det absolut bästa i 
lössnösegmentet så fi nns det bättre och 
modernare maskiner samtidigt som den 
genomsnittlige Yamaha-åkaren modi-
fi erar sin maskin till det bättre med lite 
eftermarknadsprylar. Lite turbo och så 
fl yger denna japan över snön.

Vilken jag skulle välja mellan dessa 
två? Utan tvekan Nytro M-TX 162.

Ski-Dog
Till i år har man fått tillökning i Summit-
familjen då Freeride har förökat sig och 
fått smått. Hos dom renodlade lössnö-
maskinerna har man inte heller legat på 
latsidan utan spottat upp sig även där. 
Omorganisationen som skett vad det 
gäller längderna i Ski-Doo´s lössnöseg-
ment är helt klart åt det bättre, då man 
särat lite mer på dom och på så sätt fått 
en större bredd. Den maskin som ska 
klättra högst är nu också längst, allt för 
att det ska vara tydligt vad man ska ha 
skotrarna till. En till nyhet som gäller 
över hela linjen är att det nu sitter en Sea 
level deep snow-kalibrering på Summit-
maskinerna, vilket kan skilja sig lite mel-
lan modellerna. Detta för att man vill lösa 
remproblemet som vissa hade under 
fjolåret. Kalibreringen innebär att Ski-
Doo´s lössnöskotrar har försetts med ett 
nytt tätare variatorskydd som ventilerar 
bättre och skyddar mot snöintag. Man 
har också drevat ner dom något för en 
bättre utväxling vid djupsnöåkning.
Dessutom är variatoraxeln något längre 
för att uppnå en snällare vinkel på rem-
men. Den nya axeln tillåter en rakare 
linjering vid lägre hastighet, den hastig-
het som är vanligast vid djupsnöåkning. 
Detta minskar långvarit sidotryck på 
remmen innan skotern har kommit upp 
i den hastighet där linjeringen blir rak, 
vilket i sin tur sänker remtemperaturen. 
Motorstoppens spel är också ny och har 
0 millimeter i tolerans för att stabilisera 
motorn ännu bättre vid gaspådrag. 
Allt detta ska tillsammans ge en lägre 
temperatur på remmen samtidigt som 
snön ska hållas borta, vilket leder till mer 
åkning och färre rembyten. Om vi börjar 
med den mindre Summiten, i alla fall mo-
tormässigt, heter den inte längre Everest 
utan vill nu bli kallad Ski-Doo Summit SP 
E-TEC 600 H.O. 146. Grundförutsätt-

Den smidiga Quick Release på krängn-
ingshämmaren sitter naturligtvis kvar 
på Freeride även i år.

Fram på Freeride sitter det KYB Pro 40 R Easy-Adjust vilket betyder att man kan 
landa hårt, men också att man har enkel justering av hög- och lågfartskompression 
på det övre vredet, samt retur på det nedre.

Körställningen på Summit X 800 är inte på något sätt extrem utan istället ganska 
avslappnad. Vill man ha en mer framfl yttad position är det bara att vinkla fram sty-
ret efter behov.

Då Freeride är byggd på Ski-Doo´s RS-chassi får man en mer framfl yttad position 
än på övriga Summitar. Med detta får man också ett förstärkt chassi med breda fot-
brädor.

Tåligt taperat aluminiumstyre med 
burkrem och så låg vindruta att den 
nog bara sitter där för syns skull, pre-
cis som det ska vara på en sådan här 
maskin.

Till i år har Summit X fått det rena sty-
ret från Freeride och sportmaskinerna 
där man fl yttat ner många av reglagen 
till konsolen, vilket passar utmärkt på 
en lössnömaskin.

Summit X 800 som nu tas in i längden 
154 tum är i år Ski-Doo´s värsta och 
längsta klättrare. Är det ren bergs-

bestigning man vill syssla med är det 
här rätt Ski-Doo att sikta in sig på.

18 2-11/12
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ningarna är dom samma som tidigare, 
den har fortfarande en 600 E-Tec-motor 
och 146-tum lång matta med 57 milli-
meterskammar, så varför känns den då 
annorlunda? Förut hade den en lite snäll 
känsla både till utseende och hur den 
var att köra. På något sätt har man trollat 
bort den känslan med hjälp av lite nya 
dekaler, en lägre ruta och den smalare 
X-dynan. Nu känns den inte mycket bil-
ligare än Summit X 800 trots att den fort-
farande är det. Det som gör skillnaden 

är att reglagen är gedigna och 
att man nu har den moderna 

analoga och digitala mul-

tifunktions-
mätaren till sitt förfo-
gande. Det har alltså 
blivit en riktigt välutrustad 
instegsmaskin till Ski-Doo´s 
lössnövärld.

Med ett bra vikt/effekt-för-
hållande ger 600-motorn bra 
med knuff, särskilt om man 
håller sig på lite lägre höjd, vilket 
oftast är fallet för oss i Sverige. 
Ute i det lösa är den fortfarande 
lika smidig som tidigare, man tit-
tar dit man vill åka helt enkelt. 
D o m nya Pilot DS-

De första nästransplantationerna utfördes i Indien redan cirka 750 f Kr. Näsorna togs från otrogna hustrur.

skidorna är 6,5 tum breda vilket alltså är 
lite smalare än dom gamla 6.9-skidorna. 
Skulle man lida av att skidorna är för 
smala och vilja ha mer bärighet i snön 
fi nns det ett breddningskitt till Pilot DS 
som kan råda bot på den saken. Mins-
tingen har alltså tuffat till sig lite till i år, 
även om den fortfarande har en dragan-
ordning där bak.

Summit X
Förra året tog man endast in Summit X 
i längden 146-tum, vilket kanske var i 
kortaste laget om man jämför med vad 
konkurrenterna hade. Även om den var 
en utmärkt klättrare handlar det här med 
lössnömaskiner lika mycket om image, 
längst vinner iallafall innan man börjat 
köra. Man har nu inte tagit i så man 
storknar vad det gäller längden utan nöj-
er sig med 154-tum för oss nordbor. När 
det gäller kamhöjden har man däremot 
tagit i så mycket man kunnat på Sum-
mit X E-TEC 800R 154, eller vad sägs 

192-11/12
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Arvidsjaur ExperienceCenter i Arvidsjaur 0960-12340  •  Boden Sixten Nilsson Motorservice 0921-10209  •  Bollstabruk Dahlins Motorservice 0612-21188  •  Borlänge Haralds Båtar 0243-13019  •  Burträsk Hällgrens Motor 0914-10402  •  Frövi Eriksson Hans 0581-31095     
Funäsdalen Snökompaniet 0684-290 00  •  Gäddede SGT i Jämtland AB 0672-10312  •  Gällivare Däcklagret 0970-55792  •   Hede Revelj Racing 0684-12059  •  Hudiksvall XYZ Maskin 0650-543434  •  Järvsö Järvsö Cykel & Motor 0651-41243  •  Kalix Kalix Maskiner 0923-12290 
Kiruna TT Trading 0980-60900  •  Luleå Kalix Maskiner 0920-88466  •  Lycksele Auto Blå 0950-12081  •  Mattmar Ytterocke Produktion 0640-45117  •  Mora Mora Järn 0250-10026  •  Ockelbo Ockelbo Gummi-service 0297-42100  •  Offerdal Birgerssons Bensin 0640-32149  
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0560-71340  •  Tärnaby Joeströms Bil & Mek 0954-34031  •  Umeå BW Fritid 090-189225  •  Vilhelmina Vilhelmina Motorcenter 0940-55970  •  Åsarna Åsarna Skoterservice 0687-30375  •  Örnsköldsvik Skoterservice 0660-56100  •  Östersund Motorhuset 063-570020
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Den nya Freeride 137” blev nog den skoter 
vi slogs mest om att få köra under testerna 

i Sverige. Kan ju bero på att den riktar sig 
direkt till hjärtat hos Micke och Ankan.

Instegsmaskinen Summit SP E-TEC 
600 H.O. 146 har till i år tuffat till sig 
lite och har en mycket bra kombina-

tion av matta och motor.

om 63,5 millimeter! Ja, som ni kanske 
förstår ska man alltså försöka undvika 
ledåkningen i största möjliga mån med 
denna maskin. I gengäld skottar den 
snö som aldrig förr tack vare sin non-
ported PowderMax II-matta med dessa 
kammar. För att mattan ska hålla är kam-
marna på mattan konstruerade så att 
dom både ska vara starkare och lättare. 

Hur fi n Rotax E-Tec 800R-motor är 
tåls att nämna igen. Detta är en motor 
som alltid verkar vara lättstartad, det 
ryker nästan inget och den är snål på 
bränsle vid lugn körning. Kan det bli 
bättre? Japp det kan det, glömde säga 
att den levererar över 160 hästar, fast 
när den gör det drar den i ärlighetens 
namn också lite mer bensin. Andra för-
delar med E-Tec är den automatiska 
sommarkonserveringen samt den da-
taövervakade inkörningsperioden. Nu är 
det inte bara mattan som är ny till i år då 
Summit X 800 även fått ett likadant tape-
rat aluminiumstyre som Freeride, vilket 
är betydligt styvare än det tidigare. Det 
nya smala REV-XP X-sätet med 5 liters 
förvaring sitter också det på plats.

Allt som allt får man här en lössnöma-

skin i sin rätta bemärkelse, vilken verkli-
gen levererar det man kan förvänta sig 
av en skoter som vill ligga i toppen av 
segmentet. Om årets Summit X har vad 
som krävs för att klättra överst på pallen 
får vinterns tester avgöra, då konkurren-
sen är hårdare än någonsin tidigare.

2xFreeride
Som vi nämnde har alltså Freeriden för-
ökat sig och nu blivit två. Detta betyder 
inte att vi fått en ny maskin som man kan 
tro, utan istället två nya. 

Eller nya och nya, den längre varian-
ten som nu är på 146 tum är ganska lik 
den gamla Freeride 154. Här sitter det 
en nästan likadan mountainboggi som 
tidigare fast med lite nyheter. Först och 
främst heter den nu SC-5M-2 istället för 
SC-5MR, vilken fortfarande är förstärkt 
men med den stora skillnaden att man 
har fl yttat tillbaks den bakre armen till 
det läget där den sitter på vanliga SC-
5M. Detta har man gjort för att få ett 
bättre fl yt i snön istället för att gräva dju-
pa diken och att fjädringen nu blivit ännu 
mer progressiv. I och med detta borde 
man inte ha tappat så mycket i fram-

komlighet jämfört med fjolårets längre 
Freeride 154.

För att klara höga drop har man oav-
sett Freeridemodell fortfarande riktigt 
grymma KYB Pro 40R-dämpare fram, 
där R:et står för att det även är retur-
justering. I boggin får man däremot 
klara sig med hög- och lågfartsjustering 
av kompressionen. En nyhet här är att 
man har en lika smidig justeringsratt på 
båda dämparna i boggin som på fram-
dämparna.

När vi hörde att Freeride skulle kom-
ma med längden 137-tum var det klart 
att man funderade lite på vad skillnaden 
mot Renegade Backcountry skulle vara. 
Efter att ha kört båda måste vi säga att 
den är större än man tror. Båda har 
dom samma SC-5-boggi, bredden mel-
lan skidorna är också den samma och 
som vi sa är också mattan likadan. Båda 
två gör alltså samma avtryck i snön och 
borde således kännas ganska lika. Men 
det fi nns skillnader och dom känns. Fre-
eride är som ni vet baserat på det star-
kare RS-chassit som med sina styvare 
och bredare fotbrädor ger en riktigt sta-
bil känsla. Att man sedan har betydligt 

biffi gare fjädring runt om ökar bara på 
känslan av att skotern tål vilken behand-
ling som helst. Allt detta gör att Freeride 
137 känns mycket mer cross än vad 
Backcountry gör. Så trots att Freeride 
137 är en Summit känns Backcountry X 
som mer lössnömaskin tack vare att den 
är nättare och smidigare.

På bekvämlighetssidan har det också 
hänt grejor. För även om man är en ex-
tremåkare så lider man inte av att ha ett 
förvaringsutrymme på 5 liter i dynan. 
Att man får en el-start kanske däremot 
känns lite konstigare, men när man väl 
vant sig vill man inte vara utan. I och 
med att man vidgat Freeridesegmentet 
kommer allt fl er lockas att köpa dessa 
extrema maskiner, och i ärlighetens 
namn passar dessa två längder betydligt 
bättre in på svenska marknaden än fjol-
årets långa modell.

Nu har vi gått igenom vad det fi nns för 
lössnömaskiner att välja på därute och 
som ni förstått skiljer dom sig åt ganska 
kraftigt. Det gäller alltså att ta sig or-
dentlig funderare på hur man kör skoter 
innan man slår till, särskilt i lössnöseg-
mentet.
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POLARIS 800 PRO-RMK 163 / 155 / 600 155 
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³:  795 / 599
Borr/slag mm:  85x70 / 77,25x64
Bränslesystem:  Cleanfi re Injektion
Smörjning:  Injektion
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  --
Start:  Manuell (Elektrisk tillbehör)
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 198,7 / 195,5 / 195,5
Tunnel: RAW
Framvagn: PRO-RIDE RMK
Fjädring fram:  Walker Evans
Fjädringsväg fram mm:  229
Boggi:  PRO-RIDE
Dämpare:  Walker Evans
Fjädringsväg bak mm: 406
Typ av matta mm:  380x4140x61 / 380x3937x61
Skidor: Gripper
Spårvidd mm:  991-1016-1041
Längd/Bredd/Höjd mm:  3404x1181x1295 / 3277x1181x1295
Tankvolym L:  43,5
Oljetankvolym L:  --  
Att äga
Cirkapris: 139 900:- / 137 900:- / –
Färg: Svart / Vit
Generalagent:  Polaris Scandinavia AB

POLARIS 800 RMK 155 / 600 155 / 144
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³:  795 / 599
Borr/slag mm:  85x70 / 77,25x64
Bränslesystem:  Cleanfi re Injektion
Smörjning:  Injektion
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  --
Start:  Manuell (Elektrisk tillbehör)
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 199,6 / 205,5
Tunnel: RAW
Framvagn: PRO-RIDE RMK
Fjädring fram:  Ryde FX
Fjädringsväg fram mm:  229 
Boggi:  RMK Coil-Over
Dämpare:  Ryde FX, AFX
Fjädringsväg bak mm: 406 / 330
Typ av matta mm:  380x3937x61 / 380x3657x51
Skidor: Gripper
Spårvidd mm:  991-1016-1041
Längd/Bredd/Höjd mm:  3277x1181x1295 / 3175x1181x1295
Tankvolym L:  43,5
Oljetankvolym L:  --
Att äga
Cirkapris: 129 900:- / – / 119 900:-
Färg: Vit
Generalagent:  Polaris Scandinavia AB

POLARIS 800 RMK ASSAULT 155
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³:  795
Borr/slag mm:  85x70
Bränslesystem:  Cleanfi re Injektion
Smörjning:  Injektion
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  --
Start:  Manuell (Elektrisk tillbehör)
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 202,3  
Tunnel: RAW
Framvagn: PRO-RIDE RMK
Fjädring fram:  Walker Evans Needle
Fjädringsväg fram mm:  254  
Boggi:  RMK Coil-Over
Dämpare:  Walker Evans, Needle
Fjädringsväg bak mm: 406
Typ av matta mm:  380x3937x54
Skidor: Gripper
Spårvidd mm:  1054-1080-1105
Längd/Bredd/Höjd mm:  3277x1219x1295 
Tankvolym L:  43,5
Oljetankvolym L:  --  
Att äga
Cirkapris: 142 900:-
Färg: Vit Assault
Generalagent:  Polaris Scandinavia AB

YAMAHA FXNYTRO M-TX 162
Motor
Typ:  Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt
Volym cm³: 1049
Borr/slag mm: 82x66,2
Bränslesystem: 3 x EFI 41mm
Smörjning: Torrsump 
Avgassystem: 3-1  
Uppgedd effekt/varv: --
Start: Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Tunnel: Aluminium 
Framvagn: FXG2
Fjädring fram: Fox FLOAT 2
Fjädringsväg fram mm: 216
Boggi: Pro Mountain Air 162
Dämpare: Fox FLOAT 2 / XV
Fjädringsväg bak mm: 380
Typ av matta mm:  381x4115x57
Skidor: MT-9
Spårvidd mm: 1009
LxBxH mm: 3405x1250x1195
Tankvolym L: 27,7
Oljetankvolym L: --  
Att äga
Cirkapris: 139 900:-  
Färg: Svart / Blå
Generalagent: Yamaha Motor Scandinavia

YAMAHA PHAZER M-TX
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 4-takt
Volym cm³: 499
Borr/slag mm: 77x53,6
Bränslesystem: 2 x EFI 43mm
Smörjning: Torrsump 
Avgassystem: 2-1  
Uppgedd effekt/varv: --
Start: Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Tunnel: Aluminium 
Framvagn: Individuell, dubbla A-armar
Fjädring fram: KYB 36
Fjädringsväg fram mm: 220
Boggi: Pro Mountain 144
Dämpare: HPG 36
Fjädringsväg bak mm: 364
Typ av matta mm:  356x3658x51
Skidor: MT
Spårvidd mm: 980
LxBxH mm: 3195x1165x1190
Tankvolym L: 26,7
Oljetankvolym L: --  
Att äga
Cirkapris: 99 900:-  
Färg: Vit
Generalagent: Yamaha Motor Scandinavia
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ARCTIC CAT M 800 HCR 153 / SP 153 / 153
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³:  794
Borr/slag mm:  85x70
Bränslesystem:  BEFI 46 mm
Smörjning:  Injektion
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  160 Hk@--
Start:  Manuell
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 213 / 215 / 216
Tunnel: Proclimb
Framvagn: Arctic Race Suspension 
Fjädring fram:  FOX Float EVOL / Float 2 / Zero Pro
Fjädringsväg fram mm:  229
Boggi:  M rear Suspension
Dämpare:  FOX Zero Pro, Float 2 / FOX Zero Pro
Fjädringsväg bak mm: 394
Typ av matta mm:  381x3886x57
Skidor: Mountain 6”
Spårvidd mm:  1067-1092 / 1016-1041
Längd/Bredd/Höjd mm:  3175x1219x-- / 3175x1168x--
Tankvolym L:  40,1
Oljetankvolym L:  --  
Att äga
Cirkapris: 144 900:- / 139 900:- / 134 900:-
Färg: Grön, Vit / Grön, Orange / Svart
Generalagent:  KGK Motor AB

SKI-DOO SUMMIT SP 600 146/ X 800 154 
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³: 594,4 / 799,5
Borr/slag mm: 72x73 / 82x75,7
Bränslesystem: Elektronisk DI
Smörjning: Elektronisk pump 
Avgassystem: 2-1  
Uppgedd effekt/varv: – / 155+Hk@7900 
Start: Manuell (Elektrisk tillbehör)
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 206 / 208
Tunnel: REV-XP  
Framvagn: Dubbla A-armar  
Fjädring fram: HPG / HPG Plus
Fjädringsväg fram mm: 200
Boggi: SC-5M
Dämpare: HPG / HPG Plus
Fjädringsväg bak mm: 356 / 381
Typ av matta mm:  406x3705x57,2 / 406x3923x63,5
Skidor: Pilot DS
Spårvidd mm: 907-950
LxBxH mm: 3226x1081-1126x1300 / 3356x1081-1126x1300
Tankvolym L: 40
Oljetankvolym L: 3,7  
Att äga
Cirkapris: 121 900:- / 145 900:-  
Färg: Svart / Vit-Svart  
Generalagent: BRP Scandinavia

SKI-DOO SUMMIT FREERIDE 137 E-TEC 800R / 146
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³: 799,5
Borr/slag mm: 82x75,7
Bränslesystem: Elektronisk DI 52
Smörjning: Elektronisk pump  
Avgassystem: 2-1  
Uppgedd effekt/varv: 155+Hk@7900  
Start: Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 219 / 220
Tunnel: REV-XP RS  
Framvagn: Dubbla A-armar  
Fjädring fram: KYB Pro 40 R Easy-Adjust 
Fjädringsväg fram mm: 210
Boggi: SC-5 / SC-5M-2
Dämpare: KYB Pro 40 Easy-Adjust
Fjädringsväg bak mm: 406 / 356
Typ av matta mm:  406x3487x44,5 / 406x3705x57,2
Skidor: Pilot DS
Spårvidd mm: 975-1019
LxBxH mm: 3110x1140-1184x1300 / 3226x1140-1184x1300 
Tankvolym L: 40
Oljetankvolym L: 3,7  
Att äga
Cirkapris: 149 900:- (Vårkampanj) / 151 900:- 
Färg: Vit
Generalagent: BRP Scandinavia

ARCTIC CAT M 1100 TURBO SP LTD 162
Motor
Typ:  Vätskekyld 2-cylindrig 4-takt
Volym cm³:  1056
Borr/slag mm:  98x70
Bränslesystem:  EFI 46 mm
Smörjning:  Torrsump
Avgassystem:  2-1
Uppgedd effekt/varv:  177 Hk@--
Start:  Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 255
Tunnel: Proclimb
Framvagn: Arctic Race Suspension
Fjädring fram:  FOX Float 2
Fjädringsväg fram mm:  229
Boggi:  M rear Suspension
Dämpare:  FOX Zero Pro / Float 2
Fjädringsväg bak mm: 419
Typ av matta mm:  381x4115x57
Skidor: Mountain 6”
Spårvidd mm:  1016-1041
Längd/Bredd/Höjd mm:  3302x1168x--
Tankvolym L:  40,1
Oljetankvolym L:  --  
Att äga
Cirkapris: 159 900:-
Färg: Vit
Generalagent:  KGK Motor AB
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Ett gammalt märke gör entré på 
den svenska marknaden igen. Ryobi 
har ett system där samma 18-volts 

batteri och laddare kan använ-
das till över 30 olika elverktyg och 
trädgårdsmaskiner. Du kanske har 
provat att köpa ett nytt batteri till 
skruvdragaren och kommit under-
fund med att batteriet kostar mer 
än att köpa en ny komplett skruv-
dragare med batteri och laddare. 

Prisexempel från Clas Ohlson är för 
komplett skruvdragare 1.299 kro-

nor och extra batteri för 629 kronor. 
Till detta kan du köpa färgspruta, 

dammsugare, cirkelsåg, slipmaskin 
med fl era och som alla passar med 
samma batteri. www.ryobitools.eu

MTX-skidan från CApro kommer i år att fi nnas i 
färgerna vit, svart, gul, röd, orange, blå samt grön. 
Alla med svarta skidöglor. XT-skidan kommer att 
fi nnas i två specialutföranden. Paul Thacker Edi-
tion, vit med grönt camoufl age och grön skidögla 
och Levi LaVallee Edition, svart med vitt camou-
fl age och vit skidögla. Kolla in skidorna på www.
caproskis.com och www.snoperformance.se.

I varje testikel fi nns det rör med en sammanlagd längd på 400 m.

och Levi LaVallee Edition, svart med vitt camou-
fl age och vit skidögla. Kolla in skidorna på www.
caproskis.com och www.snoperformance.se.

Lagom till skoterns dag kom-
mer Båt & Trailer AB genom 
sina återförsäljare med ett 
bra erbjudande på en av 
sina kåpvagnar. Benny heter 
vagnen och har skruvtipp, 
träklädd bakläm, kraftiga 
skärmstag och låsbar kåpa. 
Den är kraftigt byggd, utan 
att kännas klumpig och har 
plats för en skoter med lite 
tillbehör. Måtten är 300x150x-
24cm. Vill du ha en alldeles 
egen och efterhängsen Benny 
får du punga ut med kampan-
jpriset 22.500 kr, istället för 
det ordinarie priset på 27.900 
kr. www.batochtrailer.se.

Naturens eget funktionsmaterial med 
maximal prestanda och komfort. Ullen i 
TermoSwed-kläder kommer från meri-
nofår som har en de fi naste ullsorterna 
i världen. Tack vare miljontals små luft-
fi ckor i ullfi bern ger den extremt god 
isolering i förhållande till vikt och tjock-
lek. Den är naturligt antibakteriell, vilket 
innebär att den neutraliserar svettlukt, 
även vid lång och hård användning. 
Underställen fi nns i olika modeller 
med långa eller korta ben och ärmar. 
Den dyraste, Polo Zip kostar cirka 669 
kronor medans en kortkalsong går på 
cirka 369 kronor. Mer information och 
produkter hittar du på www.normark.se

Hällgrens Motor i nya lokaler
På Hällgrens Motor Burträsk har man haft storstilad invigning av sina nya lokaler. Butiken som ursprungligen är en biograf 
köpte man av kommunen för 2,5 år sedan. Man har försökt bevara lite biokänsla genom att bland annat ha en liten myshörna 
med stjärnhimmel och de gamla salongs-stolarna. Hela veckan innan invigningen jobbade man som galningar och fi ck välbe-
hövlig hjälp från Polaris nya distrikts-chef med arbetet. Redan en halvtimme efter invigningen var det fullt med folk i lokalen. 
Även skoterklubben fanns på plats och hjälpte till att grilla hamburgare som man bjöd besökarna på. XYZ-trading var inb-
juden och visade vagnar. Svansele vildmarkscamp fanns också på plats och kokade kaffe till alla besökare och berättade om 
sin  verksamhet. Magnus från Stihl fanns där och hjälpte till, samt Niklas från Husqvarna och Brännapulkan hade lämnat lite 
pulkor till påseende.  –Visst hade vi hoppats på besökare men aldrig hade vi trott att så många skulle dyka upp. Vi hade köpt 
in 300 hamburgare, bröd och drickor men insåg snart att det inte skulle räcka. Vi fi ck börja tömma byn, Konsum, kiosken och 
OK på allt det dom hade och fi ck ihop totalt 780 hamburgare! Men inte ens det räckte och vi räknar med att det var knappt 
1000 besökare! Vilken dag! –Vi fi ck blommor och lyckönskningar i massor och det pratades om den snyggaste skoterbutiken 
i Sverige. Om det är sant är inte upp till oss att avgöra men visst var det kul att höra! –Nu håller vi tummarna att vår satsning 
skall vara lyckad och 2014 fi rar vi 20 år som ägare av Hällgrens Motor. Tiden går fort när man har kul. Välkomna hit på besök al-
lihopa! Hälsar Ulf & Annelie Wallmark

Vasastafetten
Lova att inte att berätta det här för 
någon, men Snowrider har ställt upp och 
genomfört Vasastafetten. Dock under 
synonymen Slowrider som mer beskrev 
kvalitén på laget. Alla på redaktionen som 
hade något att tillföra laget ställde upp 
mangrant och vi kan lugnt påstå att vi ut-
nyttjade startavgiften till fullo. Av totalt 
262 lag hade vi hela nio lag bakom oss 
vilket är bättre än vad vi förväntat oss 
och tiden 09:09:39 lämnar öppet mål in-
för nästa års kamp att göra en bättre tid. 
Strax innan nästa års batalj kommer vi att 
inleda träningen men vi kan dock avslöja 
att delar av laget redan har börjat kolhy-
dratladda.

QR-kod
Du har kanske sett dom 
förut men inte haft en 

aning om vad det är. Det 
är en avancerad streck-

kod som dom fl esta nyare 
telefonerna har en läsare 

för. Öppna din läsare, eller 
ladda ner den från någon 

mobilAppStore och 
scanna för att komma till 

en webadress med 
ytterligare information.
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350 ILLUSION HELMET
Superlight Polycarbonate shell
Hi-flow venting to maximize cooling
Breathable SCOTT soft touch liner
Compatible with SCOTT breath deflector
Exceeds DOT/ECE/BIS/AU standards



Tidigt racingintresse
En barnstol ska inte bara vara säker, utan 
helst matcha Sparco-stolarna som pappa och 
mamma sitter i. Nu kan KH Motorsport erb-
juda en äkta Sparco barnstol! Stolen är lämplig 
för barn mellan 15 och 36 kilo och är godkänd 
enligt E13*44R00*44R04*50022*00 (ECE II/III). 
Den fi nns i tre olika färger: Svart/Blå, Svart/
Grå och Svart/Röd. Priset ligger på 1 199 kro-
nor hos KH Motorsport. Just nu håller man 
även på att starta en ny websida, men under 
tiden går det fortfarande att besöka den gamla 
på www.khmotorsport.se

Äntligen!
Ännu ett värdsligt problem kan vara 
löst. Det fi nns en uppsjö av barnskotrar 
ute i landet som fungerar, men det är 
stört omöjligt att få tag i ersättnings-
mattor till dom. Sparrs Import & Export 
har kommit över ett gäng nytillverkade 
mattor till Yamaha SnoSport 125cc 
och SnoScoot 80cc. Det fi nns ett be-
gränsat antal för 5.500 kronor styck 
och mer information hittar du på www.
sparrsab.se.

CTEK POLAR är en laddare med modern och avancerad teknik. Dessutom är den an-
passad till att hantera svår kyla. Laddaren utvecklades för fordon som kräver god bat-
terivård under kalla vinterperioder, t.ex. snöskotrar, fyrhjulingar, jeepar och bilar. Den har 
en modifi erad funktion för laddspänning som gör laddningen optimal i extremt låga tem-
peraturer. Funktionen fi nns för både små batterier, som till skotrar och fyrhjulingar, och 
till normalstora batterier som i jeepar och bilar. En annan egenskap är att även rekon-
ditioneringsfunktionen, som återställer skiktade och djupt urladdade batterier, fi nns för 
båda storlekarna av batterier. Köldtåliga gummikablar för både kabeln till vägguttaget 
och likströmskablarna till batteriet. Genom systemet med åttastegsladdning kan laddar-
en analysera om batteriet kan ta emot och behålla laddningen. Den är helt automatiskt 
och byter till effektiv underhållsladdning när batteriet är fulladdat, vilket är en stor fördel 
i kylan. Ctek Polar är anpassad för laddning i temperaturer mellan -30°C och +50°C. 995 
kronor i butik. www.ctek.se/sv.

I den stora branden i London 1666 brann halva London ner, men bara sex personer skadades.

Powderlites börjar nu sälja sina turbokit till 
Sverige och Finland via SpeedTech. Speedtech blir 
huvuddistributör med ett antal samarbetspartners 
för montering support och kalibrering ute i landet. 
Färdiga turbosatser fi nns till Skidoo 1200 och Ny-
tro. Det kommer även till 800 E-tec under säson-
gen. Mer information fi nns på www.speedtech.se

Nu har det omtalade paraplyet som 
bland annat nominerats till årets bästa 
uppfi nning av TIME Magazine lanser-
ats i Sverige. Med sina unika egen-
skaper och aerodynamiska form fö-

rhindras paraplyet från att vända sig i 
kraftig vind, då det står emot vindar på 
100 km/h, vilket motsvarar 28 meter/
sekund. Eftersom paraplyet alltid hit-

tar ett bekvämt läge i vinden är det be-
hagligt att använda även i hård blåst. 

Dess korta framsida ger en utmärkt sikt 
och det stora handtaget ger ett stadigt 
grepp kombinerat med ett innovativt 

stäng- och öppningssystem. Priser från 
495-695 kronor beroende på storlek. 

www.senzumbrellas.se

Allt klär en skönhet och det är en-
kelt att rekommendera ett plagg 
man använder nästan varje dag. 
Sen våran chefredaktör lyckades 
komma över ett exemplar av Klims 
Yamaha-tröja har den tidigare or-
angea favorit-helly-hansen-jackan 
fått stor konkurrens. Klims  Inferno 
ska enligt tillverkaren vara ett mel-
lanlager och är ett förhållandevis 
tunt material med bra andningsför-
måga. Kör du något annat märke 
än Yamaha kan du ju alltid ha den 
under skoterstället. 795 kronor 
kostar tröjan/jackan och du hittar 
den hos närmaste Yamaha-åter-
försäljare.

Columbia Sportswear lanserar sin hetaste kollek-
tion någonsin, Omni-Heat Electric. Genom endast ett 
knapptryck värms jackor, skor och handskar upp via 
en smidig batterikälla och håller dig sedan varm i upp 
till 6 timmar. Med tre olika värmenivåer och andnings-
förmåga behöver du varken vara rädd för att frysa eller 
att bli för varm. Värmekällorna är strategiskt placerade 
precis där du behöver dem som bäst. Produkterna 
med elektronisk uppvärmning är perfekt för alla som 
vistas utomhus i kalla miljöer. Nu behöver inte kylan 
stoppa dig från att vara kvar ute. När du själv laddar 
om inför nästa äventyr, sätter du också din utrustning  
på laddning. De utbytbara batterierna är väldigt lätta, 
strategistk placerade och kan smidigt laddas upp med 
en USB-kabel via datorn, som vanligt via jacket eller 
på väg till äventyret, om du har en adapter i bilen. När 
du använder produkterna fi nns tre lägen att välja mel-
lan: låg, mellan- eller hög temperatur. Omni-Heat Elec-
tric har sedan tidigare funnits tillgängligt i Columbias 
kängor och under hösten lanseras ett fl ertal produkter 
med teknologin världen över. Prisexempel för hands-
karna 3.999 kronor. www.columbiasportswear.com.

knapptryck värms jackor, skor och handskar upp via 
en smidig batterikälla och håller dig sedan varm i upp 
till 6 timmar. Med tre olika värmenivåer och andnings-
förmåga behöver du varken vara rädd för att frysa eller 
att bli för varm. Värmekällorna är strategiskt placerade 

med elektronisk uppvärmning är perfekt för alla som 
vistas utomhus i kalla miljöer. Nu behöver inte kylan 
stoppa dig från att vara kvar ute. När du själv laddar 
om inför nästa äventyr, sätter du också din utrustning  

Det här är en av de kraftigaste kompressorerna på marknaden i förhållande till storleken. VTC är idealisk för att driva tryckluftsverktyg, 
snabbt blåsa upp gummibåten, justera trycket i luftfjädringssystemet eller fylla upp riktigt stora hjul med mera. Den klarar av att gå un-
der långa stunder med sin integrerade intercooler och fl äktkylda motor. Det löstagbara bärhandtaget gör att den passar lika bra porta-
bel som för en fast installation. Enkel åtkomst av snabbkoppling för olika anslutningar och en tank på 3.78 liter gör den snabb att arbeta 
med. Priset ligger på 8 370 kronor och mer information fi nns på www.rindab.se
Drivning: 12 volt
Max tryck: 150 psi 1034 kPa
Flöde: 566 l/min vid 0 kPa. 266 l/min vid 620 kPa
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Butik och verkstad Odenskogsvägen 35, 831 48 ÖSTERSUND Tfn: 063-57 00 20
www.motorhuset.com

utBYTESCYLINDRAR - UTBYTESVEVAXLAR

• POLARIS
• SKI-DOO
• LYNX 
• YAMAHA 
• ARCTIC CAT

Återförsäljare sökes

KOLVAR - PACKNINGSSATSER

. 
750:-

ler Modeller pa:f Se...

6 495:-
Drivmatta 38x307x44 mm Racing

2,52 Delning. Art. nr Camo 9067 R

2,86 Delning Art. nr Camo 2554 2,86 Delning Art. nr Camo 2803 2,52 Delning Art. nr Camo 9143

2,86 Delning Art. nr Camo 2686

5 995:-
Drivmatta 38x305x44 mm

7 495:-
Drivmatta 38x365x44 mm

5 995:-
Drivmatta 40,6x348x44 mm

4 995:-
Drivmatta 38x305x44 mm

Non-Slip drivhjul 

Från:

Gilla oss på

RACING MATTOR
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Förare: Aleksander Olsen
Fotograf: Dan Einar Siri
Plats: Tana Norway

Förare: Jon Andersson 
Fotograf: Storken
Plats: Mysdag med Assaulten i Kräckelbäcken

Förare: Jonas Jakobsson
Fotograf: Ola Thorell
Plats: Boondockern på en 
myr någonstans mellan 
Messlingen och Vemdalen.

Förare: Dennis
Fotograf: Dennis
Plats: En Polaris parkerad med stil i Gäddtjärn.

Armens ägare: Skeletor
Fotograf: Han själv
Plats: Passat

Förare: Danne Eriksson på RMK och Makke Eriksson på Summiten
Fotograf: Makke Eriksson
Plats: Gopshus

Förare: Robin Nyholm
Plats: Skelleftehamn

Förare: Marcus Sonidsson är 
mannen med spaden.
Fotograf: Petra Sjödin
Plats: Vammsjön, tur kanske att 
han hade spade med sig då in-
gen ville hjälpa till att dra lös.

Sno
wRi

der
.se

 

La
sa

rb
ild

er

..

28 2-11/12

28_29.indd   28 2011-10-07   11.31



Förare: Plugg
Fotograf: RFO
Plats: En fl ott dag i Saxnäs

Förare: Dennis
Fotograf: Dennis
Plats: En Polaris parkerad med stil i Gäddtjärn.

Underbar dag i hemavan den 25 Mars. Solen sken, 
många friområden och mycke puder. Det blev runt 
25-30 mil kört under denna helg.
Förare: Martin Sonidsson
Fotograf: Petra Sjödin 
Plats: Hemavan

Lekar i vatten eller rättare sagt i slask.
Förare: Viktor Olofsson
Fotograf: Fredrik Lundberg
Plats: Gällivare

Härlig körning med mycket snö vid en öde gård.
Förare: Mikael Skogsberg
Fotograf: Cristopher Eklund
Plats: Gävle

Fotograf: Oskar Hasselryd

Rock n roll med MCX Nytron 270hk e skoj!
Förare: Mikael Karlsson
Fotograf: Mats Eidem
Plats: Järna

Fin dag på sportlovet.
Förare: Gustav Öberg
Fotograf: Johannes 
Granström
Plats: Älvsbyn

Förare: Fredrik Elm
Fotograf: Olle ElmPlats:Sälen

Dagens hjältar någonstans i Sundsvall.

M
yrbus, ledpisk, hopp  

o skutt i raviner
I Sälen har vi 40 m

il pistade leder, fina m
yrar, raviner 

att leka i, fikaställen och vindskydd där m
an kan 

grilla. Vi ligger m
itt i och du parkerar utanför dörren. 

 V
älkom

m
en till skoterparadiset!

Sälenhelg till kanonpris!

Boende, tvårätters hotellm
iddag och frukost.  

D
essutom

: Bar &
 restaurang m

ed livem
usik,  

bastu/bubbelpool m
ed relax m

m
. 

 Boka på skotercenter.se eller tel 0280-22370

3 dagar 
fr 1 450:-
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Den ultimata skotertransporten!

036-18 19 50
 www.bjornlyan.se





Riksgränsen, eller bara Gränsen 
som trogna besökare kallar den-
na ikon, nämns ofta när man be-

rättar om sina favoritställen. Under åren 
har det ofta dykt upp frågor på Snowri-
ders forum där bästa skoteråkningen 
diskuterats. SnowRiders utsände såg 
en chans att förlänga säsongen genom 
att åka dit i mitten på maj för tre dagars 
intensiv skoteråkning i mycket snö och 
solsken. Det var planen som gjordes 
upp tillsammans med Anders Ytterström 
från Täby.

En snabb koll på nätet visar att det är 
1344 km från Upplands Väsby till Riks-
gränsen, enkel resa. Då vi bara hade 3,5 
dag ledigt för denna resa kändes det lite 
långt även om jag redan åkt 600 mil i bil 
denna vinter för att åka 300 mil skoter. 
Det är priset man får betala om man valt 
att bo nära stekarna och samtidigt älskar 
skoteråkning.

Alltså var enda alternativet fl yg 
och hyrskotrar. Via blocket.se hit-
tade vi Snow-fl akes som hyr ut riktiga 

sportskotrar. Vi ringde Erik som driver 
företaget och frågade vad han kunde 
erbjuda. Erik vände på det och undrade 
vad vi önskade. Han var väldigt tillmö-
tesgående så vi önskade helt enkelt två 
starka skotrar som går bra i lössnö. För 
att logistiken skulle bli smidig ville vi för-
stås hämta och lämna skotrarna på plats 
i Riksgränsen. Dessutom ville vi hyra 
en guide eftersom vi aldrig åkt skoter i 
Gränsen tidigare. Allt detta fi xade Erik till 
en kostnad som var klart prisvärd. Billigt 
är det förstås inte men det rymdes i vår 
budget. Alla förutsättningar var därmed 
på plats för en enastående helg. På ef-
termiddagen den 12 maj fl ög vi till Kiruna 
och tog en hyrbil vidare.

Trevlig biltur
I Kiruna var det snöfritt men allteftersom 
vi närmade oss Gränsen blev det mer 
och mer snö. Det var en mycket vacker 
biltur med många höga berg och Tor-
neträsk vid sidan av vägen. När vi kom 
fram var det fortfarande ett par timmar 

Riksgränsen är ikonen bland alla favoritställen 
för många skoteråkare. Häng med oss dit!
Text: Daniel Orevi
Bild: Anders Ytterström

innan vi skulle möta upp vår guide så vi 
tog bilen och åkte ner till Narvik knappt 
fem mil bort. Denna tur rekommenderar 
vi defi nitivt om ni har lite tid över. Fantas-
tiska vyer över de norska fjordarna.

Vi hade bokat en liten lägenhet på 
Riksgränsens hotell. Där mötte vi vår 
guide Robin Kenttämaa och hans kom-
pis Danne Välimaa. Morgonen den 13 
maj vaknar vi till klarblå himmel, strålande 
solsken och 10 plusgrader. Våra skotrar 
står nere på den allmänna skoterparke-
ringen vid sjön en liten bit nedanför ho-
tellet. Det kändes lite extra kul att Jimmy 
Blaze Fejes åkt på en av ”våra” skotrar 
helgen före. Vi tankar snabbt upp och 
planerar lite. Robin föreslår att vi börjar 
med att åka norrut där åkningen sker på 
lägre höjd. Vi sitter upp och börjar åka 
över sjön. Snön är rejält blöt på sjön 
och det fi nns ganska mycket fl övatten. 
Vi kommer dock snabbt upp på land 
igen och vi märker direkt att Robin och 
Danne är mycket duktiga skoteråkare. 
Danne letar efter varje liten eller stor 
knöl som man kan hoppa på eller stup 
man kan droppa utför. Detta visar sig bli 
ett stående tema för honom. Och det 
fi nns gott om sådana platser i Gränsen. 
Man förstår lätt att många friåkare letar 

sig hit och att många fi lmer har spelats 
in här uppe.

Nordamerikanskt Sverige
Jag vet inte riktigt vad jag förväntat mig 
men jag blir nästan stum av naturen med 
alla branter och höga berg. Det är näs-
tan mer likt Nordamerika än Sverige. Jag 
åker upp på en höjd för att titta på utsik-
ten. Danne kommer efter och säger att 
en liten bit framåt fi nns en fi n utsiktsplatå 
högt upp på en bergvägg. Han åker före 
och jag efter. Snön är på ytan sockrig 
men det fi nns gott om bärighet strax un-
der. Det är lätt att sladda men man får 
ändå fäste under sockerlagret så det dri-
ver bra uppför. Bergväggen vi kör upp-
för är rätt hög och allteftersom blir snön 
hårdare och till slut riktig skare. Danne 
vänder runt skotern på platån och stan-
nar men undertecknad tänker att det går 
nog att fortsätta ca 150 meter till upp på 
krönet. Det var inte i denna stund min 
tankeförmåga kunde mäta sig med Ein-
stein skulle det visa sig. På krönet var 
det bara nakna klippor och när jag skulle 
vända runt på skaren mitt i branten gick 
det förstås på tok. I horisontalläge välte 
skotern och började rulla neråt. Jag 
fångade mattan med ena handen när 

Om jorden hade varit helt jämn och slät som en biljardboll så hade den varit täckt av ett vattenlager med 250 meters djup.32 2-11/12
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Danne hoppar

Toppen av Gorsacohkka 1540 m ö h

Anders surfar med sjön 
Njuorajavri i bakgrunden.

Helikoptern lyfter upp al-
pinister som inte själva kan 
gasa till bergens topp.

Det huset känner man 
igen från många fi lmer

Styrsystemet i Apollo 11 var lika avancerat som de datorer som idag fi nns i vanliga miniräknare. 332-11/12
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den rullat ett halvt varv men då trycktes 
styret ner i skaren med fullgas som följd. 
Jag kämpade förtvivlat för att sparka in 
fötterna i skaren och få stopp på den 
rullande skotern. Efter två och ett halvt 
varvs vilt sprattlande nerför lyckades 
jag fånga skotern upp och ner. Det var 
riktigt nära att denna skoterhelg började 
med en totalskrotad hyrskoter efter en 
timmes åkning.

Mina tre kamrater tyckte att det var 
ganska nice att få krypa på skaren 150 
m uppför branten för att rädda 08:an, 
eller hur. Allt slutade bra och vi kunde 
fortsätta norrut till området runt sjön 
Njuorajavri. Här är det helt fri åkning så 
länge man ser upp för Norge som inte 
alls uppskattar skoteråkning på sin sida 
av gränsen.

Ingen skare, inga problem
Allteftersom tinar solen mer och mer av 
snön så vi kan surfa runt överallt. Snön 
var under vår vistelse riktigt bra. Nästan 
ingen skare och därmed inga kylpro-
blem, en bra bärande grund med ett la-
ger mjuk sockrig snö att åka på. Därmed 
kunde vi åka i princip var som helst och 
även få bra grepp när vi stekte uppför 
branta väggar.

Jag var nästan euforisk hela tiden när 
vi åkte runt på skotrarna. Ena stunden 
överväldigades jag av utsikten och nästa 
stund var det fullgas uppför en sluttning 
med skidorna i vädret. Vi åkte in i en gan-
ska stor dalgång och lekte upp och ner-
för kanterna. Sedan över kanten och in 
i en till dalgång, sedan in i en stor gryta 
med manliga hängdrivor. Så här fortsatte 
det hela dagen och långt in på kvällen 
eftersom solen lyste nästan dygnet runt.

I området norr om Gränsen var det 
väldigt lätt att orientera sig. Man åkte 
bara upp på en höjd så såg man direkt 
Riksgränsens skidbacke eller det höga 
berget precis öster om Katterjåkk.

Ibland när man åker skoter i januari så 
blir det lätt lite stressigt för man vill ta 
vara på de få timmar som det är dags-
ljus. Här är det förstås helt tvärtom. Du 
har hur många timmar du vill med dags-
ljus och kan ofta stanna och snacka utan 
att dyrbar körtid går förlorad.

Jag rekommenderar verkligen att ha 
med sig någon guide eller local när ni 
tänker åka i ett nytt område. Särskilt om 
man bara har några dagar på sig och 
inte hinner utforska området själv.

Det blev en sen lunch i Katterjåkk. 
Restaurangen ovanpå mataffären är rik-

Narvik

Dalgången leder fram till Gor-
sacohkkaglaciären

Säga vad man vill om norrmän men de har vackra vägar.

Robin surfar med kepshjälmen på.

I en människans hjärna utförs mer än 100 gånger så många kopplingar som alla telefonstationer i hela världen tillsammans.

Danne droppar

34 2-11/12
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tigt bra och eftersom åkningen på norr-
sidan ligger väldigt nära Gränsen och 
Katterjåkk så gick det snabbt att åka dit.

Vi kom tillbaka till hotellet framåt nio-
tiden på kvällen, rejält trötta och med 
mängder av intryck att smälta.

Lördagsmorgon
På lördagsmorgonen vaknade vi till 
samma fantastiska väder. Idag blev vi 
ett större gäng för Robin och Danne 
hade ett par kompisar som kom upp. 
Det var Johnny Brännström och Mat-
tias Eriksson från Gällivare samt några 
av vakterna på Grönan Bar som också 
hängde med oss ut. Idag började vi med 
att rädda några touringskotrar som kört 
fast med kälke i fl övattnet på sjön nedan-
för hotellet. Vi fortsatte förbi Katterjåkk 
och vek söderut upp på högre höjder 
på leden som passerar Katterjaurestu-
gan. Vi stannade till lite överallt för att 
klättra och hoppa. Solen och värmen 
gjorde förstås att snösmältningen var i 
full gång. På sina håll hade det samlats 
stora smältvattensjöar. Några passade 
förstås på att leka i vattnet medan andra 
åkte runt och några körde fast i fl övatten 
till låren. Det blev en ganska impone-
rande räddningsaktion med klätterrep 

och en Nytroturbo som bärgningsfordon 
och några kamrater som villigt vadade ut 
med isvatten över knäna för att bärga två 
Polarisar.

Vi fortsatte efter leden och kom upp 
på Gorsacohkka på 1540 meters höjd. 
De fl esta följde förstås leden för att 
komma upp på platån men inte Mattias 
från Gällivare. Han åkte rätt upp för den 
grymt branta sluttningen och hoppade 
upp på platån istället. Respekt!

Utsikten från denna platå måste vara 
Sveriges mest imponerande. En av kil-
larna som var med hade jobbat som 
guide för skoteråkare och skidåkare i 
Gränsen i många år så han pekade ut 
varenda topp och dalgång och visade 
även Kebnekaise som man såg ca 10 
mil söderut.

Framför oss hade vi nu Gorsacoh-
kka-glaciären och vi åkte nerför den in 
i dalgången. Här fanns det hur mycket 
lekområde som helst om du gillar branta 
klättringar. Vi testade på några med-
elsvåra linjer och adrenalinet var absolut 
på topp när man vände runt och med 
fasa i blick försökte överleva nerfärden 
i klart ohälsosamt hög fart. Vi hörde 
många historier om stordåd och kra-
scher från detta område. På ena sidan 

tigt bra och eftersom åkningen på norr- och en Nytroturbo som bärgningsfordon 

”Leden” som går upp till Gorsacohkka
hängdrivor fi nns det gott om i Gränsen och vädret kan man inte klaga på.

En Polaris som fastnat. Ilhan åkte dit 
och vips hade två Polaris fastnat. 

Mattias tar snabba vägen upp. Notera 
skotern som åker i bakgrunden, precis 
under Mattias ryggsäck. Det ger lite pers-
pektiv på bergen.

Vilopaus med lunch. Tack Mattias för mackan.

Mattias och Johnny planerar nästa 
monsterklättring

Praktiskt taget allt helium som existerar i världen kommer från en och samma naturgaskälla i Arizona i USA. 352-11/12
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hade det gått ett par riktigt stora laviner 
för en tid sedan. Under vår tid var dock 
lavinfaran mycket låg men i dessa områ-
den måste man ha stor respekt, rätt ut-
rustning och kunskap om laviner, annars 
kan det gå riktigt illa. Här uppskattade 
vi även att följa andra som kan området. 
På många håll är det väldigt brant och 
man ser inte var spåren slutar. Följer 
man bara ett skoterspår kan det mycket 
väl vara Danne eller nån annan dåre som 
droppat 10 meter och när man ser stu-
pet kan det vara försent att vända.

Imponerande körning
Vi fortsatte neråt i dalgången och kom 
fram till sjön Bajimus Gorsajavri. Den lig-
ger på 670 m ö h och härifrån har man 
en imponerande körning om man vänder 
tillbaka. Från sjön gasar du rätt uppför 
dalgången och viker av vänster uppför 
glaciären så har du i en enda repa klätt-
rat 870 höjdmeter och på sina ställen är 
det rejält brant. Vi åkte fram och tillbaka 
flera gånger i ren glädje.

Sedan fortsatte vi till Låktatjåkka-stu-
gan där man kan köpa fika och våfflor 
men tyvärr så hade den stängt för sä-
songen. Istället fortsatte vi efter leden 
och kom till slut nerför högplatån till da-
len igen som vi följde västerut tillbaka till 
Gränsen.

Återigen var det redan sen kväll när vi 
var tillbaka för en hamburgare på Grö-
nan bar. Det var bra drag där med live-
band och fullt med folk men vi var trötta 
efter två riktigt långa skoterdagar så det 

Undertecknad är i skoterhimlen

På många ställen fick vi göra våra egna 
spår i orörd snö

Anders skråar

Narviksfjorden med mäktiga fjäll. Jag vet vad du tänker, men det är tyvärr 
skoterförbud där.

Sjöstjärnor vänder in och ut på magen och pressar ut den genom munnen över bytet.36 2-11/12
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blev rätt lugnt för oss. Det märks att det 
kan festas på rätt bra i Gränsen men 
vårt fokus denna gång var så mycket 
skoteråkning som möjligt.

Söndag
På söndagen åkte grabbarna norrut för 
att bygga ett monsterhopp men jag och 
Anders åkte själva förbi Katterjåkk och 
följde i stort sett samma rutt som på 
lördagen. Vi mötte ganska många stora 
arbetsskotrar med kälkar och jättepack-
ning. Gissningsvis hade de varit ute med 
tält och fi skat eller nåt. De var förstås av-
undsjuka på våra fräna skotrar, eller inte. 
Naturen här uppe inbjuder till många oli-
ka former av friluftsliv. Vi fi lmade en del 
och åkte runt och lekte i branterna innan 
vi åkte tillbaka till Gränsen vid tretiden 
för att hinna till Kiruna och fl yget hem.

För mig som ännu inte åkt skoter i 
Nordamerika var detta helt klart den 
häftigaste skoteråkning jag upplevt. Det 
tillsammans med underbart väder och 
långa dagar gör det till ett oförglömligt 
minne.

En sak man måste planera för är att 
närmaste bensinmack är i Abisko som 
ligger 5 mil österut efter E10, så det är 
bra att ha med sig reservdunken.

Jag vill rikta ett stort tack till Eric på 
Snow-fl akes och Robin och Danne som 
såg till att allt fungerade perfekt för oss 
under dessa dagar. Nästa vinter kommer 
vi minst en hel vecka.

Danne droppar igen. 
Respekt!

Uppe till vänster har en lavin gått. I Gränsen behövs kunskap och 
respekt för naturen.

Camping och skoterparkering med Riksgränsens hotell och skidbacke 
i bakgrunden

Ingen kommer ihåg 
en fegis. Danne lad-
dar med en super-
man to faceplant

På en vanlig fotbollsplan får det plats 51 000 människor.

Återförsäljare för

Crossfix AB
Hammarvägen 39, 943 36 Öjebyn, 

Tele 0911-66423

Stor erfarenhet inom 
turbobyggnationer, 
kontakta oss gärna 

för info...

Stor erfarenhet inom Stor erfarenhet inom Stor erfarenhet inom Stor erfarenhet inom Stor erfarenhet inom 

TURBO
SPECIALISTER

Auktoriserad  

verkstad & 

försäljning av 

reservdelar.

SLP skidor 
3495:-/par

Pris exempel:
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TURBOTURBOTURBOTURBOTURBOTURBOTURBOTURBOTURBOTURBOTURBO

Ny hemsida

Finns i nya lokaler bakom Traktor-

city i Öjebyn.Topp modern verkstad!

372-11/12
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Storleks-garanti

Fraktfritt över 1000:-

Lägsta pris-garanti

Lägsta pris-garanti

Lägsta pris-garanti

Lägsta pris-garanti

Lägsta pris-garanti

Fraktfritt över 1000:-

Lägsta pris-garanti

Lägsta pris-garanti

Lägsta pris-garanti

Storleks-garanti

Storleks-garanti

Storleks-garanti

Fraktfritt över 1000:-

Fraktfritt över 1000:-

Fraktfritt över 1000:-

Lägsta pris-garanti

Fraktfritt över 1000:-

Lägsta pris-garanti

STORLEKSGARANTI  -  LÄGSTA PRIS-GARANTI  -  FRI FRAKT ÖVER 1000:-

-50%
HOPFÄLLBAR
SPADE
99kr

ord 199kr

-25%

FRI FRAKT
STORLEKSGARANTI

2-DELAT STÄLL
RIDE NORTH
1.995kr

ord 2.695kr

-30%

STORLEKSGARANTI

DEPÅROCK
RIDE NORTH SNO-X

699kr
ord 999kr

-35%

STORLEKSGARANTI

HANDSKAR
ZEX

199kr
ord 299kr

FRI FRAKT

SKIDOR
SLP POWDER PRO
3.695kr

FRI FRAKT

STYRHÖJARE
ZTECH

1.499krFRI FRAKT

SKOTERKÄLKE
830 KORT

4.145kr

SLP POWDER PRO

FRI FRAKT

TUNNELVÄSKA 
SKINZ SKI DOO
1.099kr

FRI FRAKT

VENTILATIONSKIT
SKI DOO XP
1.049kr

ALUMINIUM
TANKLOCK

fr. 649kr

FRI FRAKT

BUKSKYDD
1.349kr

FRI FRAKT

VINDRUTA
YAMAHA

1.095kr

FRI FRAKT

GLASÖGON 
509 AVIATOR
1.399kr

GLASÖGON 
509 SINISTER
899kr
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Långt ifrån allt man kan hitta på 
Arctic Store fi nns hemma hos 
den lokala handlaren. Men för 
det mesta går det utmärkt att 
beställa hem det man önskar. 
Detta är en av många fi na trö-
jor vi hittade i online-katalogen. 
Aircat foil t-shirt fi nns i många 
storlekar, från small till 2XL och 
priset over there ligger på 29.95 
dollar. Mer kläder hittar du på 
store.arcticcat.com

Finska SnoGear har en riktigt rosa hoodie som går under det motsägelsefulla 
namnet Miss Blackie. Det är en bomullsmunkjacka med liksidigt tyg både in- 
och utvändigt med ett stort tryck fram. Den fi nns i storlekarna XS, S, M, L, XL, 
2XL och går på 690 kronor, fl er produkter hitta du på www.snogear.fi 

Denna sköna huvudbonad ska man ha om man kör Ski-Doo, eller om man öns-
kade att man gjorde det. Muskoka Hat som den heter har microfl eece-foder för att 
hålla värmen och är gjord av 50% akryl, 50% ylle med Ski-Doo-loggan broderad på 
framsidan. Den går lös på 19.99 dollares på store.ski-doo.com

Hos FOX tillverkar man hjälmar som är speciellt framtagna för tjejer. Denna Fox V1 
Women Bandana har dubbla ventilationskanaler och integrerad ventilation i kind-
kuddarna. Inredningen är uttagbar och kan tvättas. Hjälmen väger in på 1350 gram 
och kostar 1 899 kronor hos www.24mx.se
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Efter tävlingsdebuten i Wednesday Night Cup i mars  insåg jag snabbt att det inte bara kommer bli en hård kommande vinter utan även en tuff sommar och att 
det blir till att käka taggtråd till frukost, om mina planer ska kunna genomföras. Jag är en person som endera gör saker till 150% eller så blir det ingenting alls. 
Det fi nns nog många som undrat vad i glödheta man hållit på med när man på morgonen kl 06:00 klättrar upp för slalombacken på Södra Berget, som fi nns 

mitt i Sundsvall. Allt för att utnyttja tiden till max för att ta sig till gymet på eftermiddagen och köra ett styrkepass. Eller som jag gjorde på min semester till Kreta, upp 
kl 07.00, ta på sig pulsklockan och ut och springa innan jag fi ck slappa på stranden. Fanatiskt? Crazy? Må så vara, men man bygger inga skotermuskler av att sitta 
framför TV:n och zappa!

Motoriserad träning
Motocross är ju en krävande idrott det också, likt skotercross, så i somras gjordes det ett försök att köra på crossbana. Som vanligt var det min vän Daniel som drog 
ut mig på äventyr. Vid Kälarne crossbana, cirka 9 mil från Sundsvall var det bara att ta på sig skydd, kläder och knäppa hjälmen. Notera att jag nyss lärt mig växla en 
crosscykel och det på en grusplan. Så ”rookie deluxe” gav sig ut på banan och jag kom inte långt förrän jag gjorde världens djupdykning ner i sanden. Och så fortsatte 
det i stadig takt. Daniel sa några uppmuntrande ord : ”Än har ingen dött på den här banan” och det gjorde mig inte direkt tryggare. Det var snorjobbigt, skitigt, svettigt 
och sanden fanns både innanför kläderna, i munnen och precis överallt. Men när jag väl satt där på cykeln så var det ju faktiskt riktigt roligt, de gånger jag inte var 
livrädd att jag skulle köra ut i skogen och dö vill säga. Jag behöver väl inte ens nämna att jag fi ck träningsvärk både här och där, dagen efter?

Vad händer härnäst?
Nu börjar temperaturen sakta men säkert sjunka närmare de eftertraktade 
minusgraderna och tiden fl yger iväg mot vintern. Underbart! Men samtidigt 
nervöst, då det är mycket som ska fi xas. Sälja skotern, köpa skoter, träna, 
jobba, dricka proteindrinkar och skaffa hjälp/sponsorer i största möjliga 
mån.

Mitt träningsupplägg har hittills varit att försöka hinna med 3 styrkepass 
och 2-3 konditionspass per vecka. Det har gått bra hittills. Minus fyra kilo 
och en starkare och smidigare kropp och i höst fokuserar jag lite extra på 
konditionsträningen, då det inte är långt kvar tills allvaret börjar och man 
får dra i snöret igen!

Vill ni läsa mer om min satsning och hur det går med äventyret, klicka in 
på www.skotercrossbloggen.se för att läsa mer. Där kommer hela resan 
dokumenteras dag för dag med uppdateringar om träning, tävling, kost, 
framgångar och huvudbry på vägen mot målet: SM-fi nal i skotercross. 
Som sagt, hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara?
Av:Anna-Carin Pettersson
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Norgehistorier är 
som bäst när norsken 
är dum, dålig och 
okunnig. Berättelsen 
om Morten Ruschfeldt 
måste vara världens 
sämsta!
Av: Affe

De som inte var med i början på 
1990 talet när de äkta muskel-
snöskotrarna kom har nog svårt 

att förstå hur galet allt var.
Det gällde då att vara störst, snabbast 

och vackrast och egenskaper som smi-
dighet, ekonomi samt säkerhet var totalt 
ointressanta.

Det var Yamaha som chockade hela 
branschen med sin väldiga V-Max 4 un-
der våren 1991 och paniken spred sig 
då bland konkurrenterna när muskel-
skoterepoken inleddes. Nu gällde det 
att bygga maskiner med så stor motor 
som möjligt för att vara med men ingen 
ansträngning lades på chassit, bromsar 
samt fjädring, de var i stället identiska 
med de hos instegsmodellerna, kun-
derna ville tydligen ha det så.

Hastighetsmätaren skulle passera 
200 km/h om man skulle räknas vintern 
92/93, allt annat var löjligt men skoterns 
övriga egenskaper var som sagt sekun-
därt, fullständigt bisarrt! Trecylindriga 
750-800 kubikare med trippelrör blev 
svaret från Polaris och Ski-Doo men 
Arctic Cat nöjde sig inte med så liten 
motor, de byggde därför en med hela 
900cc. Namnet på denna skapelse blev 
Thundercat och detta är en av snösko-
tervärldens absoluta ikoner. Man kunde 
alltså redan hösten 1992 köpa en 160hk 
standardskoter som utan ansträngning 
indikerade över de nödvändiga 200 
km/h på hastighetsmätaren men med 
lika mediokra högfartsegenskaper som 
en 35hk fl äktis hade, härliga tider.

De som svamlar om att dagens 
skotrar går för fort och därmed är tek-
niskt osäkra är inte insatta i hur allt var 
på den gamla goda tiden när de faktiskt 
gick fortare men hade rent usla chassin 
med dagens mått mätt.

Thundercaten fi ck till -98 en ännu stör-
re motor på 1000cc och den är tillsam-
mans med 900an självklara medlemmar 
i gruppen ”de starkaste snöskotermo-
torerna någonsin i originalskick”. Mo-
dellen avslutades som 2002 årsmodell 
när muskelepoken helt ebbat ut och det 
kommer knappast att byggas en lika stor 
tvåtaktsskoter i framtiden, Men även om 
denna Arctic var enormt imponerande i 
originalskick så är det som modifi erad 

Lisebergstornet kallas för ejfeltornet när det fungerar.

som bäst när norsken 

44 2-11/12
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den har uppnått odödlighet, det verkar 
nämligen inte finnas någon övre gräns 
på vad en T-cat kan prestera. 

 
Arctic Cat by Morten Ruschfeldt
Morten är en kille från den absolut nord-
ligaste delen av Norge och han har un-
der en mängd år rest den långa vägen 
till Piteå för att testa sina trimmade snö-
skotrar hos Mc Xpress. Under dessa år 
har han justerat in en mängd olika maski-
ner i SuperFlowbänken och resultaten 
är alltid lika imponerande. En gemen-
sam nämnare är att Morten baserar sina 
byggen på Arctic Cat och att det ofta är 
Thundercatmotorer det handlar om.

Det var han som först uppnådde 
200hk hos MCX med en skotermotor 
för nu snart 15 år sedan och det var gi-
vetvis med en modifierad T-cat. Denna 
gång har han med sig två maskiner som 
ska finjusteras, dels sin kompis Pauls 
skoter som tävlar i klassen super stock 
och sedan sitt eget turbomonster som 
ska försöka skrämma slag på broms-
bänken. Pauls skoter är i jämförelse med 
Mortens nästan lämplig som ledmaskin 
men relaterat till vanliga snöskotrar med 
sugmotorer är den fullständigt grym. 
Klassen han tävlar i kräver original förga-
sare och att inget material tillförs genom 
svetsning så det påminner en del om en 

originalmaskin under huven. Motorn är 
borrad till 1100cc och noggrant portad 
av Morten så frånsett piporna och big-
bore-kitet är detta en standardmotor 
som fått ett omfattande arbete med sli-
pen om man sammanfattar lite grovt.

Vi börjar med de inställningar på tänd-
ning och bestyckning som Morten valt 
som utgångspunkt och får genast en bit 
över 190 hk i bänken vilket är mycket 
bra. I normala fall kan man sällan ”juste-
ra fram” speciellt många hästkrafter när 
en motor redan går bra vilket är ganska 
självklart och jag trodde nog att detta var 
ungefär vad vi maximalt skulle få ut. Nu 
blev det inte riktigt så, detta var inte en 
”vanlig bra motor” utan en helt suverän 
snurra. Under en mängd testrepor kali-
breras tändtidpunkt samt bränsleflöde 
in till maximal effekt uppnås. Efter varje 
dynokörning kollas spolbilden med en-
doskop och samtliga bänkens mätvär-
den analyseras innan nästa justering 
görs. Jag har sett Morten jobba med 
detta massor av gånger och är som alltid 
djupt fascinerad över hans noggrannhet 
och stora kunnande. Analyser av BSFC, 
avgastemp samt utseendet på kolvarnas 
ovansida avgör vad och hur mycket som 
ska ändras. Efter någon timme är vi klara 
och då levererar den hela 215hk, inte illa 
för en snart 20 år gammal motor eller 

hur? Den var dessutom mycket konstant 
i sitt uppförande och gav ytterst hög re-
peterbarhet mellan körningar med sam-
ma inställningar vilket alltid är roligt när 
man arbetar i bromsbänken, De öppna 
piporna lät givetvis en hel del men då en 
dynokörning går så här bra känns inte 
ens det allt för påfrestande. Detta var en 
av de starkaste sugmotorer avsett för 
snöskoter jag någonsin sett i bromsbän-
ken, kanonkul! Nu när vi var klara med 
denna skulle vi äntligen få se turbo-T-
Caten när den visar vad den kan.

 
Turbo 2T, vem sa att det inte 
fungerar? 
Redan när man tittar på Mortens skoter 
blir man lite rädd, den ser faktiskt helt 
vansinnigt elak ut. Den enorma turbo-
laddaren från KRB Trading dominerar 
synintrycket och den kullagrade enheten 
har ”billet” kompressorhjul samt ett la-
gerhus av aluminium. När huven öppnas 
ser man de väldiga JAWs piporna som 
ringlar sig i sin mumieklädnad av värme-
skyddande material. Motorns omfång får 
styret att se nästan löjligt kort ut och var 
man än vilar blicken ser man mängder 
av kolfiber och racemässiga detaljlös-
ningar. Även denna är på 1100cc men 
har omsvetsade samt portade cylindrar 
som är omnicasilade av Millenium Ra-

cing. Buken och sätet är av injektions-
gjuten kolfiber tillverkat av Morten själv 
och det kommer snart även en huv i det 
exklusiva materialet. Tändspolarna kom-
mer från en Mercury och tändsystemet 
är ett MSD 7AC2. Bränslepumpen är 
en mekanisk Kinsler och bränsletrycket 
regleras med en ombyggd Malpassi 
regulator. Intercoolern är fläktkyld och 
kommer från Spehrco och topparna 
med lågt komp kommer från RK-TEC. 
Hela maskinen väger endast 205 kg och 
med tanke på motoreffekten är det hys-
teriskt lätt. Frågan är nu bara vad detta 
innebär när vi bromsar maskinen, kom-
mer alla specialprylar att fungera som 
en enhet eller krävs det timmar av fel-
sökning och mängder av åtgärder innan 
allt harmonierar? Det vanligaste när det 
gäller specialbyggen är att man får lägga 
ner mängder med tid på att felsöka och 
bygga om innan man kan fundera på att 
utföra några kalibreringar då man sällan 
får allt att fungera som tänkt på första 
försöket. Nu är detta inget nybygge utan 
tvärt om en välmeriterad racer och bygg-
herren har en enorm erfarenhet så ingen 
blir chockad eller ens förvånad när allt 
fungerar på första dynokörningen.

Laddtrycket är lågt, bränsleblandning-
en är fet och tändtidpunkten är låg efter-
som Morten alltid börjar så för att sakta 

433 hästkrafter vilar under 
huven på Mortens maskin. 
Tvåtaktspornografi på hög-
sta nivå.

1994 släpades 36 021 felparkerade bilar bort i New York. 452-11/12
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och metodiskt arbeta sig upp mot högre 
effekt. Trots detta ger den 340 hk vid 
just över ett bar vid första bromsningen, 
fullständigt fantastiskt. Flottörhusen är 
dynamiskt trycksatta vilket ger en bräns-
lekurva som stiger med laddtrycket och 
Morten justerar bränslemängden i små 
steg främst genom att byta ut power-
jet munstyckena. Tystlåten och lugn 
jobbar han med de olika parametrarna 
för att uppnå så hög effekt som möjligt 
med bibehållen säkerhet för detonation. 
Luftmängden analyseras liksom bräns-
leflöde, lambdavärde, avgastemperatur, 
spolbild och givetvis även BSFC. Alla 
dessa mätvärden behövs för att fast-
ställa vad som blir nästa seg i den me-
todiska utvecklingen fram till extrem hög 
men tillförlitlig effekt.

Motorn vrålar som ett vilddjur i bänken 
men inte en tändningsmiss hörs under 
reporna, bara en mjuk acceleration från 
startvarv upp till kurvans maximala nivå.

Mängder av tester senare som alla fö-
regåtts av sedvanlig noggrann analys får 
vi ett slutresultat.

Vid just under 1,6 bar levererar denna 
fantastiska Arctic Cat 433 hk och Mor-
ten bestämmer att det är nog, den är klar 
för race!

För den som tror att det är enkelt att 
få ut en bra bit över 400 hk i en 1100 cc 
motor kan jag berätta att det inte är det, 
inte ens under en enda kort dynokörning 
är detta lätt att uppnå.

Att Mortens maskin dessutom gene-
rerar denna höga effekt repa efter repa 
utan att mattas ger en indikation på hur 
välbyggd den är.

 
Kontentan
När allt är klart far våra norska vänner 
sedan till Verdal för att tävla med skotern 
i klassen Improved Stock. Paul vann 
sin klass och tog även nytt rekord med 
5,15 sek/ 160km/h. Morten vann med 
4,39sek/203 km/h vilket var ytterst nära 
rekordet som han har med 4,30sek/208 
km/h.

Efter en dag i dynorummet med dessa 
två maskiner är jag inte förvånad över 
att de vinner, vad jag däremot undrar 
över är hur de törs köra med dessa 
monster. Speciellt Mortens 433 hk i ett 
kolfiberchassi på 205kg verkar oroande 
snabb. En skoter ska väl väga minst 
300kg innan den är säker nog för turbo 
eller? 

-Selfors Instalasjon
-Farge Kilden
-KRB trading
-Agip olja

-Cylmo
-Nordlines
-ELF bränsle

Sponsorer Morten vill tacka

Motorn är i gång och det är dags för 
första testen. Ljudet är massivt och 
kraftfullt, lukten lika så.

Sätet är precis urtaget ur gjutformen och ska nu renskäras och lackas.

Lammgamens magsyra är så stark, att den kan lösa upp en spik på några timmar.46 2-11/12
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När det förra året slutade med 
en totalseger i Nordiska Cupen 
och en vinst på Haydays kunde 

vi inte annat än att satsa stort. Vi sökte 
”racekontrakt” hos Arctic Cat i USA och 
lyckades få tilldelning på en ProCross 
F800 att tävla med på Haydays i år. Men 
för att även Mats Lager skulle få köra 
köpte vi också en SnoPro 600. Till Da-
laCupen denna sommar kunde vi med 
hjälp av ett antal Arctic Cat handlare 
uppe i norr skramla ihop en biljett till Ron 
Gilland, vår dragracingvän från USA. 
Under hans vistelse i Sverige smed vi 
planerna på hur årets resa till Haydays 
skulle se ut och den 4:e september klev 
vi ombord på fågeln som skulle ta oss 
över Atlanten.

När vi kom fram till familjen Gilland 
gick vi ner till verkstaden och då stod 
den där. En alldeles egen julklapp i 
september och det var bara att ta fram 
skruvdragaren och börja jobbet med 
race-prepareringen. Det känns lite kon-

Efter ett minst sagt framgångsrikt år 2010 på 
gräsmattorna runt i världen tog de beslutet att 
göra resan ännu ett år. Följ med Patrik Lövdahl 
och co till USA igen!
Av:Patrik Löfdahl

stigt att riva isär en maskin, som inte ens 
blivit startad, i molekyler för att sen göra 
iordning den för race.

På stockmaskinerna får man egentli-
gen inte ändra speciellt mycket då reg-
lerna i USA i vissa fall är strängare än 
det regler vi har här hemma. Det man 
får göra är: Byta luftburken mot ett fi lter 
mera lämpat för den dammiga miljön, 
byta innehåll i variatorer, justera längd 
och shimsning på/i stötdämpare, pro-
grammera om insprutning eller tändning, 
montera tex Powercommander och mo-
difi era kylsystemet för att kunna kyla ner 
maskinen mellan heaten. 

Vi har haft fördelen av att köra maski-
nen i mattdyno för att sortera ut en riktigt 
bra variatorsetup, som i stort sett fung-
erar rakt av på banan. Specialgjorda he-
lixar och omslipade vikter är melodin för 
att få det att fungera.

När både Mats maskin och min egen 
till sist blivit klara, blev det lite tid över för 
några besök på intressanta platser. Åter 

Welcome to Haydays!

Förarmöte

Företagsnamnet Ellos bildades av att grundaren Olle Blomqvist vände sitt namn baklänges.48 2-11/12
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Två glada 
svenska 

racers! Vår lilla racestuga, en Raptor

800:an plockas ner i bitar

En tidig julklapp, vad finns under skynket?

4 dubbar på varje rad, 51 rader, pust 
och plåster.

Garagehäng hemma hos Gillands 

I skuggan, i väntan på Race. Lite billetprylar hos Bikeman Perfor-
mance

En guldfisk kommer bara ihåg de tre senaste sekunderna i sitt liv. 492-11/12
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Mats Lager in action

Glenn Hall, snabbast under hela 
helgen, men fick se sig slagen 
i finalen av en rödlykta och en 
lustgasmatad 1500cc tvåtaktare. 
Glenns maskin bromsar 600++ 
hästar i dagsläget

Patrik Löfdahl, alldeles före start i semifinal i 
Stock 900

igen blev det ett Mall Of America-besök, 
då våra reskamrater Daniel och Victor 
aldrig varit där tidigare. Även Cabelas 
fick ett besök för inköp av lite häftiga 
vapenprylar. Till sist tog vi pickisen och 
drog upp till Speedwerx, hämtade lite 
delar och fick titta på den nya SnoPro-
räsern. Pete höll precis på att bygga 
dom inpassade piporna som ska bli för-
lagan för dom nya racerören.

Tävling
Vi packade vår hyrda husbil med maski-
ner och diverse annat smått och gott. 
Väl på tävlingsarenan hade vi möjlighe-
ten att ta det lugnt och njuta, så det fick 
bli en kall Morgan med cola. När man 
vaknar upp i en racedepå så vet man 
vilket alarm som går av på morgonen. Ni 
som någon gång tävlat vet hur ljuvligt det 
är att få vakna till sången av en välprep-
pad racemotor. När resten av gänget 
kom på fredagen blev det BBQ och en 
lång vandring i swappen för att titta efter 
intressanta prylar. Vi knallade även bort 
till Steve på TekVest och hämtade oss 
varsin väst som vi skulle köra i.

800:an som jag körde hade gått cirka 
300 meter på marken innan vi tog den till 
tävlingen, så speciellt mycket testande 
hann vi inte med. På lördagsmorgonen 
körde vi in remmen och då fick den un-
gefär två kilometer fram och tillbaka i de-
pån, så kan man kalla maskinen inkörd? 
Knappast! Det vi märkte under tävlingen 
var att den gick ungefär en tiondel snab-
bare för varje heat när saker och ting 
blev mer och mer inkörda. Tiderna som 
körs i stockklasserna är faktiskt direkt Jade Gilland i Heavy Mod 600

En gurka innehåller procentuellt mer vatten än vad Atlanten gör.50 2-11/12
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Theresa Gilland håller koll på klasserna, 
i år var det bara 57st

Johan Lidmans nydekalade rullande garage

Varför inte gå hela vägen med en OSP 
frilla

En glad Ron Gilland efter vinsten i ProStock 600

Mats Lager lånar 800an för att köra i Stock 800 Pro, tyvärr 
tog den resan stopp i semifinal, men motståndet var stenhårt

Självklart hade vi den svenska fanan 
representerad!

Roger, Josh och Trent fixar till starten 
innan det är dags att ställa maskinen 
in i stage

Vatten, vatten och vatten… teamet 
gjorde av med nästan 70 halvliterflas-
kor med vatten under lördagen.

Självklart hittade vi ett gäng kalender-
flickor 

Glenn Lindén från Rätans-
byn var också med och 

tävlade fast i ett gäng 
klasser över oss. Outlaw 

Poweradder!

Om man lade ihop styrkan hos alla muskler, skulle en normal människa kunna lyfta cirka 25 ton. 512-11/12
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jämförbara med tiderna vi kör här hem-
ma i Norden. Däremot i dom tyngre klas-
serna är skillnaden ganska markant och 
mycket av anledningen till detta är deras 
bränsle och deras viktindex.

Tävlandet kunde börjat bättre. Då yt-
tertemperaturen var på dryga 33 grader 
i skuggan ville inte insprutningen vara 
med. Det blev en taskig öppning i Stock 
1000 för mig själv, men Mats avance-
rade till semifinal i Stock 600. Efter mas-
sor med strul med tidtagningen och ba-
nans skick hann arrangörerna inte köra 
allt enligt plan under lördagen. Både 
Ron och Jade Gilland var dock vidare 
i samtliga av sina klasser till söndagen.

På ProCross 800an hade jag dess-
utom bekymmer med en kylslang som 
brast på retursträckan efter semifinalen 
i Stock 900, men efter ett par blödande 
knogar och svordomar lappade vi ihop 
den så att vi kunde fortsätta köra täv-
lingen. 

Resultat
På lördagskvällen blev det ytterligare lite 
promenerande. Bland annat hittade vi 
Johan Lidman vid deras trailer, där det 
bjöds på finmiddag till sponsorer. Försö-
ket till en tidig kväll blev inte så lyckat 
och uppvaknandet av den välpreppade 
racemotorn var inte lika angenämt under 
söndagen. Fram och tillbaka, hit och dit, 
men till sist när söndagens körningar var 
över kunde vi båda konstatera att vi gjort 
det igen! Vinst på Haydays och jänkarna 
satte jordnötterna i vrångstrupen!

Mats Lager tar hem segern i SemiPro 
Stock 600 och Patrik Löfdahl kammar 
hem guldet i SemiPro Stock 900. Vi 
har alltså kommit tillbaka året efter och 
försvarat de svenska titlarna och risken 
är stor att vi nog måste åka Pro divisio-
nen nästkommande år. När tävlingen 
var över hann vi med en pratstund med 
Speedwerx och planerna för nästa års 
maskin är redan i full gång. Det vi kan 
avslöja nu är att vi inte kommer att åka 
stockklass i alla fall.

Att åka över och tävla på en sån här 
stor tävling är ingen barnlek! Utan ett väl 
fungerande team och den utrustning vi 
har med oss på tävling skulle en sån här 
resa inte vara möjlig. Iallafall allt annat 
än ekonomiskt försvarbar för regeringen 
där hemma. 

Våra sponsorer som gjort 
denna resa möjlig.
Arctic Cat, Duells, Woody’s, Camo-
plast, Speedwerx, Bergnäsets Skoter & 
ATV, Swedish Mountain Products, Tek-
Vest, Airoh.

Patrik Löfdahl, segrare i Stock 900 SemiPro 

Mats Lager, segrare i Stock 600 SemiPro

Vi fick även pris för 
att vi var de mest 

långväga racers

På prisutdelningen fick vi sällskap av Mikael 
och Tomas Berntsson. Även Landon Moyer 
fick vara med och se glad ut på kort

Helgens skörd för Gilland Racing och 
Team Sweden

Den kraftigaste elektriska stöt som någon människa överlevt var på 230 000 volt från en stor högspänningsledning.52 2-11/12
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Förr i tiden böjde man huvudet 
och nickade skamset när prästen 
orerade ut över församlingen med 

förställd röst. Idag bromsar man kraftigt 
och omedvetet böjer på huvudet inför 
dom över 1000 utplacerade trafi ksäker-
hetskamerorna. Man kanske gömmer 
sig bakom en handfl ata, ett solskydd el-
ler helt enkelt sätter upp långfi ngret, om 
man olagligt tagit bort skylten fram. Den 
nymoderna guden är både älskad, hatad 
och skapar skräck hos oss motorburna 
svenssons. 

Bakgrunden
När dåvarande vägverket tog fram sin 
nollvision var det i syfte att drastiskt 
minska antalet döda och allvarligt ska-
dade i trafi ken. Året var 1997 och un-
dersökningar visade och bekräftade att 
hastigheten vid en olycka var den största 
boven för skadorna till följd. Medel i form 
av pengar och resurser delades ut och 
det slogs på stora trumman att man var 
något unikt på spåren. Dom tre första 
åren gick det inte alls som det var tänkt, 

Storebror ser dig. Eller 
åtminstone vill få dig att tro 
att dom gör det.
Text:Togga

men under dom sista åren har man kun-
nat märka en total minskning. Reger-
ingen gjorde 2009 en omarbetning där 
ett nytt mål uttalades med en halvering 
till år 2020.

För att uppnå målen har man genom-
fört mötesfria vägar, nya hastigheter 
och andra omändringar i exempelvis 
korsningar. Dessutom jobbar man med 
kontroller av bälte, nykterhet, information 
och kanske viktigast av allt, en sänkning 
av medelhastigheten.

Billig i drift
En polis är dyr, fl era poliser är ännu dy-
rare och en komplett fartkontroll är svin-
dyr. Därför började man titta på andra 
alternativ för att bevaka och sänka has-
tigheten. Flera andra länder var före oss 
och kunde uppvisa goda resultat med 
en sänkt medelhastighet. 2006 började 
man etablera mätplatser i Sverige. Jag 
kan än idag komma ihåg exakt vart jag 
var, vad jag gjorde och vilken tid på dyg-
net, när jag såg min första fartkamera. 
Den ligger på tio-i-topp med saker jag 

kommer ihåg tillsammans med tsunamin, 
Estonia och när jag fi ck reda på att Elvis 
Presley hade dött.

Till en början hade man så kallade 
skåp, där man på en viss sträcka hade 
en kamera som man fl yttade runt. Vägen 
vid Askersund var först ut och gick väl 
helt i linje med att trafi kpolisen i området 
är fördomsfullt ansedd att vara extra ef-
fektiv. 

En del bilister ansåg sig ha en unik 
egenskap och kunna se när en kamera 
satt i skåpet, och därför vågade hålla 
fullt förbi alla andra. Men denna förmåga 
försvann helt när man satte upp dom 
nya, moderna och så gott som helau-
tomatiska kamerorna. Dom som sköter 
om alla kameror sitter i Kiruna och på 
Automatiska Trafi ksäkerhetsKontrollen, 
förkortat ATK.

1105 stycken
Idag fi nns det 1080 fasta kameror och 
25 mobila, varav 10 är bussar och 15 
stycken är byggda som fl yttbara släp. 
Dom fasta kameraskåpen har framdra-

gen el och en fast telefonlina för data-
trafi ken. 

I dom som sätts upp idag är det is-
tället trådlös dataöverföring. Samtliga 
fartkameror har en helt vanlig men om-
byggd konsumentkamera inuti. 

Ombyggda på så sätt att dom ska 
fungera med blixten, radarn och dessut-
om är den gjord så att den inte ska kun-
na användas om den stjäls. Hela landet 
täcks och det sker fortfarande utbygg-
nader med jämna mellanrum. Det har ju 
visat sig att medelhastigheten sänks och 
varför sluta med ett vinnande koncept.

Rent tekniskt fungerar det som så att 
hastigheten mäts från cirka 100 meter 
innan fartkameran. 21 gånger per se-
kund görs en mätning och mätvärdena 
jämförs hela tiden för att få fram om 
värdena är rimliga. Som exempel kan 
två långtradare få studs mellan varandra 
och få uppmätta hastigheter på över 300 
km/h. Vid cirka fjorton meter före kame-
ran och om man har för hög fart, tas bil-
den. Bilden är solklar, i färg och visar i 
detalj vad som händer just då. 

Säg: Omelett.

ATK fi nns i Kiruna och det är därifrån man administrerar fartkamerorna.

Foto: Rikspolisstyrelsen

Foto: Kenneth Paulsson

Foto: Rikspolisstyrelsen

En falukorv måste innehålla minst 40% kött.54 2-11/12

54_55_Korrad.indd   54 2011-10-07   11.56



Foto: Elin Dahlgren

Alla vägavsnitt med trafiksäkerhets-
kameror är tydligt uppmärkta.

Foto: Jennifer Carlsson Foto: Lars Lindström

Foto: Ulf Nilsson Mimbild AB

-Folk är inte lika vackra som på pass-
bilden direkt, berättar Urban Widell som 
är tillförordnad chef på ATK-enheten. 

En bild kan säga mer än tusen ord 
och fartkamerorna, som tar bilder när vi 
minst anar det, visar på fantastiska be-
teenden bakom ratten. Ställ dig frågan 
vad du själv gör och du kan räkna med 
att det åtminstone finns dokumenterat 
på någon bild. 

Det finns prutmån
Vart kamerorna sitter är ingen hemlig-
het. Vill du veta exakt position, går du 
in på www.trafikverket.se och knappar 
in det hemliga lösenordet ”Här finns ka-
merorna” i sökrutan. Syftet från myndig-
heterna är inte att sätta dit oss, oavsett 
vad gemene man tror. Hade det varit 
deras motto hade fler bötfällts, och det 
hade lagts ner mer resurser på att hitta 
förövaren. 

I England fotar man bilarna bakifrån 
och den som äger fordonet får böterna, 
i så kallat ägaransvar. I Sverige har vi is-
tället föraransvar vilket innebär att ATK-

enheten måste identifiera vem som kört 
fordonet. Visst kan man komma undan 
om man kör en företagsbil, kör för fort 
och arbetsgivaren inte vill ange vem som 
kört. Men det förstår nog vem som helst 
att om polisen skulle vilja, tar dom reda 
på vilka anställda företaget har, tar fram 
deras passfoton och identifierar brotts-
lingen ändå. 

230.000 ärenden passerar ATK och 
90% är folk som kört 1-10 km/h för fort. 
Det kan låta petigt med en ynka kilome-
ter i timmen, men det finns i grunden 
redan en prutmån på 6 km/h inom all 
polisiär fartkontroll.

-Det blir inget snack då. Ingen ursäkt 
i världen kan trolla bort fartsynden då, 
säger Urban.

Inte riktigt sant. Undantaget bekräftar 
regeln och det är okej att bryta lagar om 
det gagnar syftet. Att komma i tid till ett 
möte är självklart ingen godkänd anled-
ning. Men nödvärn när det handlar om 
liv eller död är helt okej inom rimliga 
gränser och anledningar. Är frugan på 
tjocken och ni har en fartkamera på väg 

till BB, passa på att föreviga er resa med 
en bild, hör av er till ATK och hävda nöd-
värn. Har du bara en nyfödd bebis och 
en födelseattest där du står som far, ska 
det inte vara några större problem att 
häva boten.

Alltid på
Det är svårt att få fram en rekordhastig-
het även på en direkt fråga.

-Nja, det är väl nån MC som har det, 
svarar Urban lite svävande.

Att han nämner MC är för att det är lag 
att ha nummerplåten bak, samt att det 
är omöjligt att identifiera en förare med 
hjälm. Men statistik är inget för polisen 
som endast är verkställande och det 
handhas istället av Trafikverket. Något 
som många inte vet är att radarn är på 
dygnet runt och registrerar hur många 
bilar som passerar, hur fort dom kör och 
vid vilken tidpunkt på dygnet. Dock an-
vänds kameran enbart när fartkameran 
är aktiverad. Statistiken sammanställs 
och ligger sedan till grund för var och 
när kamerorna ska vara igång. Det är 

ingen hemlighet att kamerorna aktiveras 
på vissa sträckor vid högtider och hel-
ger med hög trafikbelastning. Det ligger 
också i linje med den vanliga trafikpoli-
sen som oftare deklarerar sin närvaro 
med att sätta ut tid och plats för extra 
hård kontroll av bälte och nykterhet.

Valet är ditt
Det finns egentligen bara två sätt att 
slippa bli fotad i en för hög hastighet. 
Antingen håller du farten uppe mellan 
varje kamera, bromsar hårt och nickar 
lätt inför varje fartkontroll. Eller så läg-
ger du i farthållaren på en lagligt bekväm 
hastighet och slipper bekymra dig. En 
jämn hastighet över lång sträcka spar 
på bränsle, slitage, naturen, och oftast 
innebär tidsvinsten bara några minuter. 
Dessutom slipper man ha träningsverk i 
nackmusklerna dagen efter.

Den mobila fartkontrollen kan 
stå i princip vart som helst.

Foto: Lars Lindström

Mandel hör till persikofamiljen. 552-11/12
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Ålandsresor brukar för gemene 
man vara synonymt med en 
stunds fl ykt från verkligheten 

innehållandes fl ytande starkvaror, dålig 
dansbandsmusik och marknad av det 
köttigare slaget. Så även för under-
tecknad, och därför blev jag lite smått 
förvånad när jag för ett år sedan fi ck ett 
samtal angående en lite annorlunda nöj-
estrip till den lilla ön mitt ute i Östersjön.

Samtalet kom från min gode vän Fred-
rik Eriksson, entreprenör och före detta 
skotercrossfantom från Våbäck utanför 
Borlänge. 

–Du Rickard, jag har en grej på g här. 
Vi ska åka vattenskoter till Åland!, skrek 
den upphetsade unge mannen på kling-
ande dalmål.

Min första tanke var såklart något i stil 
med att han inte var klok, sådana resor 
gör man ju berusad på Birka Princess 
eller annan underhållningsbåt i jättefor-
mat. Det är öppet hav vi snackar om 
här. Men den känslan försvann ganska 
snart och ersattes av äventyrslust. Det 
här kunde ju bli något att berätta om för 

Här i den vackra nord är vi turligt nog begåvade med en relativt lång 
vinter. Men när högsommarvärmen slår till kan livet ändå kännas tufft för 
den inbitne skoterfantasten. Så vad göra för att mildra abstinensen? Jo, 
man tar en tur på vattenskotern. Till Åland!
Av:Richard Stenberg

barnbarnen i framtiden. Och vem vill inte 
ha ett gäng sådana historier på lut?

Vattenskoter – vad säger 
lagen?
Nu är det kanske bäst att vi direkt klarar 
av det rättsliga i det här med vattensko-
teråkning innan ni läsare börjar skrika 
rakt ut om att vi är lagbrytare. Regelver-
ket kring det är lite luddigt, men det som 
alla svenska myndigheter är ense om är 
att vattenskoter är tillåtet att framföra i 
allmänna farleder. Och det var såklart 
vad vi också gjorde. Detta står att läsa 
på Naturvårdsverkets hemsida för den 
intresserade. Du som kör vattenskoter 
är ansvarig för att köra säkert och inte 
påverka miljön eller andra människor. 
Läs mer om hur körning med vattensko-
ter kan påverka miljön på naturvardsver-
ket.se.

Resplanering
Planerna började som sagt smidas som-
maren 2010. Men det är en del jobb 
med att förbereda en sån här resa. Eller 

vänta, nu ljög jag. Att kolla upp lämplig 
iläggningsplats, färdrutt, tankställen och 
så vidare fi xade Fredrik såklart på en ef-
termiddag. Att ordna med vattenskotrar 
då? Inga problem där heller. Familjen 
Eriksson förfogar över en sportig Sea-
Doo RXP-X 255 och en mer familjevän-
lig Sea-Doo RXT-X aS 260 RS. Vad är 
problemet med fordonstillverkare och 
namn som är lätta att uttala egentligen? 
Det som dock inte gick att ordna ifjol 
var lämpligt väder. Solsken och i princip 
vindstilla är det man vill ha på öppet hav 
när man färdas på något som endast 
är några meter långt. Det fi ck vi tyvärr 
aldrig då, men den som väntar på något 
gott väntar ju aldrig för länge. Endast ett 
helt år skulle det visa sig.

Sommaren 2011 togs tankarna på 
Ålandsresan upp igen av Fredrik och vi 
la oss i hårdbevakning av väderprogno-
serna för Ålands hav. Efter ca 2 miljoner 
klick på yr.no verkade det som att första 
onsdagen i augusti skulle kunna funge-
ra. Strålande sol och vindstyrkor på 0-3 
m/s var det som väntade enligt meteoro-

logernas gissningar. Jag satte av ner till 
Våbäck dagen före och vi gick igenom 
utrustningslistan. Packmöjligheterna är 
inte enorma på en vattenskoter, så det 
fi ck hållas till ett minimum. Sjökort och 
GPS-navigator för navigering, mobiltele-
foner i vattentäta fodral, lite klädombyte 
samt ett par reservdunkar bensin var det 
som fi ck åka med, förutom den person-
liga utrustningen vi hade på oss: Flyt-
dräkt, hjälm och fl uorescerande t-shirts. 

Farkosterna
Det vi skulle ha mellan benen på vår 
resa var alltså ett styck Sea-Doo RXP-
X 255 och ett styck Sea-Doo RXT-X aS 
260 RS. Båda är toppmoderna skapel-
ser och har kompressormatade Rotax 
4-taktsmotorer på drygt 250 hk, kom-
positskrov och jetdrift med ställbart trim, 
det vill säga jetstrålens vertikala vinkel. 
RXP-X är den mindre och sportigare av 
dem två, medan RXT-X aS är mer som 
en långdistanscruiser med plats för tre 
personer. Att det är en aS innebär också 
att den har stötdämpat skrov med ställ-
bar Fox-dämpare, det ni!

Som gäst så fi ck jag givetvis välja ma-
skin först. Snabbt som ögat rykte jag åt 
mig det tokfräna och silverfärgade sport-
åket RXP-X. Inte hade då jag någon lust 
att spendera dagen på en familjehoj inte. 
Fredrik bara log hånfullt åt mig och gra-
tulerade till mitt val. Jag fattade inte vad 
han tänkte då, men det skulle jag bittert 
få erfara senare. 

Iläggningsplats fi ck efter noga övervä-
gande bli Gräddö strax norr om Kapell-
skär utanför Norrtälje. Där fi nns bensin-
mack, allmän iläggningsbrygga och man 
kommer direkt ut på farleden. När vi gled 
ut i de inre delarna av Stockholms eller 
snarare Norrtäljes skärgård, var också 
vädret så perfekt som hade utlovats. Blå 
himmel och en knappt kännbar vind gav 
i stort sett inga vågor alls.

Resan
Vi fortsatte i stilla mak norrut längs 
med kusten för att efter en liten stund 
nå Grisslehamn. Det var en medveten 
strategi, eftersom färjorna till Eckerö 
på Åland går därifrån. Vi skulle alltså i 
princip bara behöva följa den rakt över 
havet. Men innan vi gav oss ut på de dju-
pa vattnen blev det mat- och tankstopp. 
Just det med bränsleförbrukningen var 
också en av övriga anledningar till att vi 
åkte om Grisslehamn och inte rakt över 
Ålands hav till en början. Hur mycket 
kan det skilja i törsten hos ett sådant 
här kompressormatat effektmonster när 
man ligger på jämn gas över lång tid, 
mot när man leker och studsar på be-

American Airlines sparade över en tredjedels miljon genom att ta bort en oliv från salladen i första klass.

Den ungefärliga färdruten Grädd-Grisslehamn-Kär-ringsund-Gräddö.
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gränsad yta? Ganska mycket visade det 
sig, och det är nog det närmsta svar vi 
kan ge då det helt klart skiftar mycket 
beroende på hur maskinerna används.

Med magar och tankar fulla satte vi av 
ut på det stora blå. Eller snarare grönt. 
Algblomningen var i full gång och fär-
gade det blåa, klara och vackra havet till 
en grönaktig och partikelrik vätska. Inget 
som hade någon betydelse för oss, men 
nog hade jag väntat mig lite annat. Den 
lugna sjön kan också ha varit en orsak 
till att detta var så tydligt. Tack vare lug-
net kunde vi också stå på riktigt bra och 
nådde snart ut på helt öppet hav utan 
land i sikte. I ca 15 minuter, för längre 
än så är det faktiskt inte öppet när man 
färdas som vi gjorde. Något som var 
mer spektakulärt var att hålla koll på 
djupmätaren. Toppnoteringen blev 297 
meter. Lite intressant var det också med 
trafiken där ute. Inne i skärgården möter 
man till exempel ekor, daycruisers, jollar 

och en och annan större segelbåt. Där 
ute är det stora tankfartyg, riktigt stora 
segelbåtar samt finlandsfärjor. Och vå-
gorna de skapar känns på långt håll, tro 
mig.

När vi närmade oss Ålands skärgård 
vek vi av norrut från Eckeröbåtarnas 
färdlinje och gled in till Kärringsund. 
Fredrik hade jobbat bra med resear-
chen, för här fanns det bensinmack 
precis som han utlovat innan vi for och 
vi kunde mata våra monster. Till det fina 
priset av strax under 20 svenska kronor 
per liter. Jo ni, det kostar att ligga på 
topp till havs.

Vägen hem
Nu hade vi alltså gjort halva resan och 
satt vår fot på Åländsk mark. Med stop-
pet i Grisslehamn hade det helt odrama-
tiskt tagit strax under fyra timmar. Även 
bränsleförbrukningen visade sig ha varit 
mindre än vi trott och därför beslutade 

vi att nu skippa Grisslehamn på hem-
vägen och snedda rakt över havet ner 
till Gräddö istället. Med den här takten 
skulle vi ju vara tillbaka i Våbäck innan 
middagen. Trodde vi ja, men så var det 
ju det där med havsväder, som är lika 
nyckfullt som fjällväder. När vi lämnade 
Kärringsund hade vindstyrkan tilltagit 
och låg nu runt 5-8 m/s. Det låter kan-
ske inte mycket, men det får havet att 
bölja rejält.

Att köra vattenskoter på böljande hav 
är riktigt kul i cirka 30 minuter. Sen blir 
det bara jobbigt. Det är ungefär som att 
köra snöskoter på en riktigt dålig led, 
med den skillnaden att leden ändrar sig 
hela tiden under dig. De gupp i form av 
vågor du ser framför dig, och inte ser 
för den delen, är inte dom du möts av 
när du väl når dit. Man får hålla stadigt 
i styret och ständigt vara med på att 
parera med benen. Och det var också 
nu jag förstod varför Fredrik hånlog när 
jag gjorde mitt vattenskoterval. Den stöt-
dämpade och långa RXT-X må kanske 
vara tråkigare, men i vågiga förhållan-
den går den mycket stabilare. Jag på 
RXP-X fick kämpa betydligt mer med till 
exempel vattenkaskader över fören och 

plötsliga hopp i sidled. Det var som ett 
smärre träningspass för ovana muskler 
och jag var märkbart sliten när vi åter 
nådde den svenska kusten. Fredrik be-
skrev det efteråt i ett telefonsamtal med 
en kompis att jag såg ut som ”en oträ-
nad skotercrossåkare i ett 15 minuters-
heat, som dessutom var slut som artist 
redan halvägs, och missat helt i whop-
pispartiet under de senaste 5 varven”. 
Tack kompis, jag hade inte kunnat säga 
det bättre själv.

Den sista biten in till Gräddö krävde 
ett par navigationsstopp, men gick i öv-
rigt helt utan incidenter. Vi hade lämnat 
Gräddö i 10-tiden och var nu tillbaka 
innan 16. Det hela gick mycket lättare 
än vad vi trott, även om hemresan bjöd 
upp till en liten kamp. Så nu spanar vi in 
nya utmaningar. Torsk på Tallin med vat-
tenskoter kanske? Eller ska vi segla till 
Grönland tur och retur? Den som lever 
får se, men något spännande och halv-
onormalt ska vi nog komma på.

Avslutningsvis vill jag tacka Fredrik 
med familj som både tog mig med och 
sponsrade med utrustning och husrum 
på denna resa. De är allt trevliga, de där 
dalmasarna.

Ålands hav.

Sa jag att förmiddagsvädret var bra?

Fredrik gör klart för start i Gräddö.

Landstigning för lunch i Grisslehamn. 
Systempåsen innehåller inga starkva-
ror, vi lovar.

Kärringsunds hamn.

Fredrik leker av sig i havsvågorna.

I Kärringsund kan man tanka sin vat-
tenfarkost på den här hypermoderna 
anläggningen. Billigt är det också, 
knappt 20 kr/liter.

Kolibrier kan korta sträckor flyga upp och ner. 572-11/12
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Togga TesTar
Jag har kört i både billiga underställ, dyra under-
ställ och jag har till och med tvingats att ha dom 
där förhistoriska ullunderställen som kliade. Min er-
farenhet är att dyrare ställ funkar absolut bäst och 
jag väljer dom medvetet, trots att man skulle kunna 
köpa två billigare underställ till priset av ett dyrt. Det 
är nog en mognadsprocess och så fort jag blev vux-
en bestämde jag mig för att aldrig mer frysa. Bort 
med bomullskläder som blir pissvåta och fryser till 
is, in med Merino ull och konstmaterial.
Det understället som jag kört i kommer ifrån 
Halvarssons och modellen är Outlast. Enligt rekla-
men ska dom vara ”temperaturreglerande och 
svettreducerande material som jämnar ut tempera-
turen och därmed ökar komforten”. Och det är väl 
bara att instämma att så är det. Jag är supernöjd 
med stället och jag har både använt det när det varit 
kallt och när det varit mindre varmt. Att det funkar 
till både och är mycket tack vare materialet Merino 
Ull. Large-storleken passar min 183 centimeter lån-
ga och 95 kilo lätta kropp som en hand i handsken. 
Ett underställ ska sitta klistrad mot kroppen, utan 
att på något vis kännas trångt och det stämmer in 
på detta ställ.
Bra tips att tänka på oavsett vilket märke du köper 
är: Överdelen ska ha polokrage för att värma halsen, 
dragkedja för att kunna ventilera lite extra och den 
ska vara lite extra lång baktill, för att det inte ska 
bli en glipa i ryggen när man böjer sig. Enda kravet 
på byxorna är egentligen bara att det ska vara rätt 
storlek och att resåren i midjan ska sitta bra utan 
att kännas trång. Halvarssons Outlast har alla dom 
egenskaperna och jag kan varmt rekommendera det 
understället. För en tusenlapp får du både över- och 
underdel och för knappt fyrahundra till, får du med 
ett par strumpor och korta kallingar.
Dom vita ränderna utefter plaggen är jag bombsäker 
på att dom medvetet placerade av samma anledning 
som det finns guldbruna speglar på solarier. Det är 
enbart för att man ska se snygg ut, även om sannin-
gen är något annat. Längsgående ränder får krop-
pen att se smalare ut och ränder på bredden precis 
tvärtom. Självklart vill Halvarssons att man ska se 

snygg ut i deras underställ, och det funkar i alla fall 
på mig.
Nej, väx upp och skaffa dig bra grejor så att du slip-
per frysa. Skippa T-shirts och andra bomullsplagg. 
Det är vuxet att ha körkort, egen lägenhet och att 
man får dricka öl på krogen. Men du blir inte riktigt 
vuxen förrän du bestämmer dig för att aldrig mera 
frysa. Kolla in www.jofama.se för mer information.

Segers strumpor
Vanligtvis använder jag bomullsstrumpor i katego-
rin ta tjugo, betala för fem och systemet med att 
slänga lika många som jag köper funkar hyffsat. 
Strumptjuven spelar mig ett spratt ibland, men det 
verkar som om han är lika förekommande i andra 
hem också. Jag har förstört några snowboardkän-
gor bara genom att använda mig av mina prisvärda 
bomullssockor och det tog lång tid innan jag för-
stod bättre. Bomull är lika med fotsvett som stan-
nar kvar i strumpan och fukt som inte transporteras 
bort kommer förr eller senare att börja lukta illa. Så 
oavsett hur mycket jag enligt diverse råd stoppat 
dojjorna i frysen eller kört dom i tvättmaskinen har 
lukten blivit kvar och det har varit direkt pinsamt om 
jag varit tvungen att ta av mig skorna.
Hemligheten är att fötterna ska kunna andas, pre-
cis som resten av kroppen gör i ett riktigt under-
ställ. Det finns bara två sätt och det är att antingen 
att att köra utan strumpor vilket faktiskt är bättre 
än att använda bomullsstrumpor. Eller så använder 
man sig av riktigt bra strumpor som andas. Okej då, 
skorna har väl också betydelse, men oavsett skor 
så fryser man om man inte lyckas transportera bort 
fukten från fötterna.
Allas våran egen säl, Anja Pärson, var nog den som 
fick upp allmänhetens ögon för varumärket Seger 
för några år sedan. Men faktum är att företaget fun-
nits sedan 1947 och startades av Gunnar Segerqvist 
i hans egen vedbod. Dom är erkänt duktiga på att 
tillverka stickade klädesplagg till idrottsutövare. 
Stenmarks mössa är en av dom och diverse landslag 
har tillhört deras kunder. Modellen är Polar Plus och 
kostar 200 kronor. www.seger.se

sTefan TesTar
Icebreakers korta underställsbyxa är egentligen 
gjord för löpning och det känns när man stoppar 
benen i dom. Eftersom jag är den av oss på redak-
tionen som är mest fit blev jag utsedd till testper-
son. Byxorna är riktigt lätta och det känns inte som 
att man har dom på sig. Det är en liten tajts-känsla 
men det är inget som jag ser som en nackdel. En 
annan stor fördel är att dom är korta så jag slipper 
ha en massa tyg i skorna. Jag åker alltid med långa 
strumpor och det blir på så sätt inget glapp emel-
lan. Materialet är 97% Merino ull och 3% lycra. Det 
sista materialet för att det ska bli stretch och en 
bra passform. Tröjan är också den ifrån Icebreaker 
och även den är i samma material. Men tröjan är 
inte lika tajt som byxan. Jag tror inte att det har 
att göra med min spensliga kropp utan helt enkelt 
för att den ska vara så. Dragkedjan är bra, men det 
kan ibland bli för många kedjor uppe vid halsen, 
tillsammans med fleece-tröja och skalstället. Det 
får ändå anses som positivt att ha möjligheten till 
enkel påklädning, samt att man kan öppna upp 
när man stannar för att stoppa i sig en påse chips 
eller en kexchoklad. Dom påstår att det inte ska 
lukta av kläderna och att merinoullen inte ska ta åt 
sig dålig lukt. Därför har jag låtit bli att tvätta dom 
och av någon outgrundlig anledning fungerar det. 
Varför, ingen aning?, och vi går inget djupare i det 
ämnet. Jag konstaterar kort och gott att understäl-

ann-sofie 
TesTar
Jag har provat strumpor ifrån 
Seger och en modell som är 
lite tjockare och varmare än 
dom andra. Strumpan är jät-
teskön och den håller det blöta 
borta från själva foten, tack 
vare att den är gjord av ull. På 
samma sätt håller den också 
värmen bra och jag har aldrig 
frusit i dom. Det som ändå är 
absolut bäst, är att den är lite 
kortare än dom andra. Det gör 
inget om man har lite tjock-
are vader och ett par längre 
strumpor hade bara känts för 
trånga.

let fungerar och gör det som det ska. Värma, trans-
portera bort fukt och snygg, men diskret design 
som passar dom flesta. Mer information och andra 
produkter hittar du på eu.icebreaker.com. Cirkapris 
för byxorna är 525 kronor och tröjan 849 kronor.

Segerstrumpor
Strumporna kommer ifrån Seger och ska enligt till-
verkaren ska den vara ”paddad” framtill mot sken-
benet. Det dom menar är att dom är tunna upptill 
på baksidan, tjockare fram och har en tjockare häl. 
Smart lösning enligt mig då dom inte känns klum-
piga, samtidigt som dom värmer, där dom är mest 
utsatt för kyla. Dom värmer bra och givetvis så fuk-
tar det också till där nere i skorna. Men eftersom 
dom transporterar bort fukten bra, känns ändå inte 
fötterna våta. Visst, fukten finns kvar i skorna men 
det är en 100 gånger bättre känsla, än att åka med 
bomulls-strumpor. Tittar man lite extra hittar man 
R och L instickat i materialet vid tårna. Självklart är 
det en indikator på höger- och vänsterstrumpa, men 
det är inget jag brytt mig om. Det funkade lika bra 
ändå, även om jag eventuellt satte dom på fel fot. 
Dom ser riktigt proffsiga ut med design och alla de-
taljer, och därför känns också dom 200 kronor som 
dom kostar, helt klart överkomliga. 
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Att köpa en begagnad snöskoter 
är alltid lite spännande samtidigt 
som det är läskigt. Egentligen 

är det lite förvånande att en snöskoter 
står så pass bra i kurs som den ändå 
gör med tanke på att många modeller 
lever ett lika hårt liv som en motocross. 
På begagnatmarknaden är det oftast 
under dom snöfria månaderna man kan 
göra dom riktiga fynden. Men att köpa 
en snöskoter på sommaren när man 
inte kan provköra ordentligt kräver ett 
stort kunnande och gärna en buffert för 
eventuella fel som kan uppstå. Själv hål-
ler jag mig helst till en pålitlig handlare 
om jag verkligen måste köpa en skoter 
mitt i sommaren, då det känns tryggare. 
Men att göra det har också ett pris, då 
det inte alls är lika lätt att göra dom där 
riktiga fynden.

Är man beredd att slanta upp mellan 
tjugo- och fyrtiotusen för en skoter, kan 
man räkna med att få en maskin som 
har cirka tio år på nacken. Dom fl esta 
skotrarna i detta segment är tillverkade 
mellan -99 och -04. Detta betyder att 

det år som har betytt mest för skoterns 
utveckling i modern tid fi nns represen-
terat i detta spannet. Året jag pratar om 
är naturligtvis 2003. Detta var ett stort 
år för oss som var på skoternsdag, där 
man ena sekunden fi ck gåshud av ljudet 
från Yamahas nya RX-1 för att sedan 
bara vända sig om och se den helt nya 
skapelsen från Arctic Cat, nämligen 
den legendariska Firecaten. När man 
väl hämtat sig från den första chocken 
satte man korven i halsen när Ski-Doo 
REV uppenbarade sig med sin revolutio-
nerande konstruktion. Att man kan välja 
mellan dessa maskiner för så pass rimli-
ga slantar gör att man får väldigt mycket 
att åka med per krona. Dom andra mär-
kena har givetvis också många spän-
nande modeller att erbjuda, vi tar en titt.

Polaris sport
För denna slant domineras sportsidan 
hos Polaris av Edge i alla dess former 
och priser. Genom åren har Edge-chas-
sit haft allt mellan 500 och 800-kubik 
stora motorer, där begagnatpriserna 

I segmentet 20-40 000 kronor är det svårt att se 
skogen för alla träd.
Av: Stefan Sund

startar på runt 20 000 kronor för att se-
dan vandra stadigt uppåt beroende på 
årsmodell och motor. Edge var ett helt 
nytt chassi med fi nesser som Dual Angle 
Tunnel och ett väl utvecklat fjädringssys-
tem. Skotern hade en låg tyngdpunkt 
vilket gav den säkra ledegenskaper. 
Först ut i den tuffare Edge X-kostymen 
var 600-modellen. Den kom till oss 
konsumenter som årsmodell 2001, för 
att sedan sedan även följas av allt från 
500-800 kubikarna. Oavsett vilket mo-
toralternativ man väljer här får man en 
av dom fi naste skotrarna av den äldre 
”sitt ner å kör”-skolan. Med sina trygga 
egenskaper passar en Edge dom fl esta 
förarna, det gäller bara att välja rätt mo-
tor. En nybörjare gör nog klokast i att 
titta på 500-kubikaren då dom andra 
motorerna antagligen är i piggaste laget. 

Det var också under dom här åren 
som dom trecylindriga monstren blev 
så gott som överfl ödiga och dom stora 
tvåcylindriga motorerna kom att ta över. 
Polaris som i den här vevan även börjat 
tillverka sina egna motorer kunde ståta 
med en 800-twin på cirka 140 hästar i 
sina värsta modeller.

För att anpassa sina sportskotrar till 
den nya tidens sätt att köra skoter börja-
de man släppa nästan rena crossmaski-

ner till oss vanliga dödliga. Först ut var 
Pro X med allt från 600 till 800-motorer, 
den blev sedan tätt följd av Pro X2 600 
och Pro XR 800. Alla hade dom gemen-
samt att dom var oerhört kvickstyrda 
tack vare dom korta trailingarmarna och 
vinkeln på styrspindeln. Man hade också 
utrustat dom med en högre dyna samt 
styre för att efterlikna konkurrenternas 
framfl yttade körställning. Av dessa 
cross-modeller ska du kunna hitta alla 
utom möjligen Pro XR för under 40-tu-
sen kronor. Om du ska välja en vanlig 
Edge eller någon av cross-replikorna 
beror lite på hur du kör skoter. Vill man 
pressa sjöisar och vara snabb på leden 
väljer man Edge X eller XC, är man mer 
åt det hoppiga och busiga hållet är det 
någon av Pro X-modellerna som gäller. 
Nästan oavsett vilken Pro X du faller för 
bör du provköra för att först och främst 
känna hur dämperiet fungerar, då det var 
lite sisådär vad det gäller kalibreringen 
redan som nytt.

Tittar man på skotrarna som ligger 
närmare 40-tusen som begagnad hit-
tar man också några av dom kortlivade 
Fusion-modellerna. Detta var Polaris 
tappra försök till att minska glappet som 
uppståt till konkurrenterna med REV 
och Firecat i spetsen. Första året för 
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modellen var 2005, men då fanns den 
endast med 900-twinen som motoralter-
nativ. Året efter kom den även som 700 
och med den 440-baserade 600 HO-
motorn. Flest begagnade för detta pris 
verkar det finnas av just 600 HO, vilken 
också var våran favorit av dom tre.

Längre maskiner
För dom här pengarna går det nu också 
att hitta lite fler djupsnömaskiner än när 
vi tittade på dom billigaste skotrarna på 
begagnatmarknaden. Vad har då Polaris 
att erbjuda för oss som gillar att köra 
ospårat? För en billig peng hittar vi först 
den lite äldre Gen II-baserade SKS med 
varierande motorstorlek, där motorn i 
dom äldre är av märket Fuji medan dom 
nyare fick den amerikanska motorn. Det-
ta kan vara en mycket bra allroundskoter 
som passar för många olika förare och 
uppdrag. 

Den lite modernare varianten av SKS 
som kom 2003 baserades på Edge-
chassit och är mer lössnö än allround, 
samt betydligt tuffare och modernare i 
sin framtoning. Denna SKS är i stort sett 
en RMK med lite lägre kammar, bredare 
mellan benen och biffigare dämpare. 
Om du väljer en 700 eller 800 av SKS 
spelar mindre roll då dom är väldigt lik-
värdiga både i karaktär och effekt.

Vad det gäller dom riktiga bergsklätt-
rarna finns det klart flest av den äldre 
RMK-modellen att tillgå i den här pris-
klassen. Precis som hos SKS kan du hit-
ta allt från 6-800 motorer i dessa maski-
ner. I Norge såldes 800:n med 151-tums 
matta medan vi fick nöja oss med den 
kortare 144-mattan som längsta alterna-
tiv. En riktigt kapabel klättrare för sin tid. 
Både ett och två snäpp modernare blev 
RMK-flottan när man 2002 presenterade 
den nya Edge RMK. Vid den här tiden 
kan man lugnt säga att Polaris åter låg 
i framkant i djupsnösegmentet. Den nya 
maskinen fick ordentligt uppflyttade pa-
rallellstag och uppvinklade boggiskenor 
så att det i teorin bara är en 307-matta 
som ligger i efter leden. Det var i teorin, 
i praktiken kan man dock inte påstå att 
den är som en kort maskin längs leden. 
Nu fanns denna maskin med mängder 
av mattlängder och motoralternativ re-
dan första året, med allt ifrån 600:n med 
136-tums matta till 800:n med 156-tums 
matta och 51-kammar. Det borde alltså 
inte vara några större problem att hitta 
en RMK som passar dina behov.

Lite nytta
Som det snälla touringalternativet kan 
man faktiskt få en ganska ny Trail eller 
Sport Touring för dessa pengar. Skotern 

lever upp till namnet genom att vara just 
en led tourer, om än en ganska sparsamt 
utrustad sådan med beskedlig 550-mo-
tor. Men eftersträvar man en så ny sko-
ter som möjligt för pengarna är det ett 
bra alternativ.

Som vanligt står sig touringmaskiner-
na precis som arbetsmaskinerna riktigt 
bra i andrahandsvärde, vilket kan göra 
det svårt att hitta något effektstarkt och 
lyxigt även i denna prisklass. 

Lite beroende på årsmodell och vilken 
motor vi pratar om, då den funnits med 
allt från 500 till 800, borde man även 
kunna hitta en Classic Touring för under 
40-tusen. 

Våran favorit från den tiden var nog 
den som utrustats med den pigga 600 
VES-motorn. Även om man får en re-
lativt lång matta på dessa maskiner är 
kamhöjden i lägsta laget om man vill 
lämna leden en stund. 

Så var det här med arbete, som van-
ligt är det en Widetrak du ska spana 
efter hos Polaris. Även om det kanske 
krävs en del prutande borde man kunna 
hitta en som är tillverkad på rätt sida om 
millennieskiftet med Gen II-utseende. 
Under huven sitter det som vanligt en 
488-kubik stor vätskekyld tvåtaktare 
med ett okej ryt för att vara arbetshäst. 

Lynx version av REV som kom 2005 är inte helt lik 
en REV när man kör dom, då man jobbat hårt med 
främst framvagn och boggi hos Lynx.

Yamaha gjorde en liknande REVolution 
som Ski-Doo under 2002-2003 då man 

presenterade den första riktigt spor-
tiga fyrtaktaren.

Winston Churchill föddes på en damtoalett.

boggin, samt lite andra racing-attribut. 
Oavsett motor bör man kunna hitta en 
MXZ med ZX-chassi för under 30 tusen.

Ski-Doo REV som vi nämnt tidigare 
kom alltså till oss under 2003 och tog 
alla med storm tack vare sin ”stå upp”-
körställning och pyramidkonstruktion. 
Motorerna man hade att välja på första 
året var antingen en 600 eller 800. Ef-
ter några år fanns det faktiskt tre olika 
600-motorer att välja på till REV, där den 
snällaste hoppade in i 500-klassen ge-
nom att man klistrade 500SS på huven. 
Dom två andra var egentligen samma 
600 HO-motor med antingen förgasare 
eller med semidirekt-insprutning, SDI. 

Då det var många som inte riktigt kom 
överens med SC-3-boggin i REV-chassit 
välkomnades den nya SC-4-boggin som 
kom på X-modellerna till 2005, för att se-
dan återfinnas på alla modeller året efter. 
Det är inte alldeles lätt att hitta någon 
REV under 30-tusen, men därifrån och 
uppåt ska det inte vara några problem 
att fynda den modernaste skotern från 
dessa år.

Klättrare
Letar man efter dom lite längre maski-
nerna från Ski-Doo i denna prisklass 

kammar man noll vad det gäller 

Den har alla dom nödvändiga sakerna 
som 50-matta, elstart, hög och lågväxel. 

Ski-Doo kort och gott
Fransk-kanadensarna har alltid tillver-
kat trevliga sportmaskiner och precis 
som många andra började man fasa ut 
tripplarna i början av 2000-talet. Av dom 
forna muskelmaskinerna var det nu bara 
Mach Z som överlevde, även om den 
också blev mer kortlivad här än på andra 
sidan Atlanten. Men man brukar ju säga 
att den sista årsmodellen av en modell 
också är den bästa. För under trettio la-
kan borde man alltså kunna finna denna 
lakeracer av rang.

På våra breddgrader var det nu lätta 
och pigga cross country-maskiner som 
gällde, hos Ski-Doo hette dom MXZ. I 
denna prisklass heter det aktuella chas-
sit ZX som kom -99 på MXZ 600. Av 
senare årsmodeller kunde man sedan 
hitta betydligt fler motoralternativ i detta 
chassi. Precis som man fortfarande gör 
började man under 2001 mer frekvent 
klistra på ett stort X på dom tuffaste mo-
dellerna. X-paketet innebar inte bara att 
man fick ett tuffare utseende, utan även 
att skotern utrustats med piggyback ra-
cingdämpare fram och en rejäl 46 
millimeters dämpare längstbak i 
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REV. Här får man istället nöja sig med 
att titta efter dom Renegade och Sum-
mit som baserades på ZX-plattformen. 
På tidigare upplagor av Summit hade 
man nästan enbart prioriterat lössnö och 
maskinen hörde inte alls hemma på le-
den. I och med den 600:a som kom i 
ZX-chassit -99 blev den också lite mer 
mångsidig, utan att bli en sämre klätt-
rare. Under åren som följde kom det 
allt fler motoralternativ och x-modeller i 
samma chassi. Mattorna som gällde 
på den här tiden var mellan 136 
och 151-tum i längden med 44 till 
51 millimeter i kamhöjd med Highmark-
versionen i topp.

Den lite kortare och mer ledanpassa-
de Renegade-modellen gjorde sin entré 
2002. Ski-Doo hade nu en riktig utmana-
re till Polaris SKS där nyheterna jämfört 
med MXZ bestod av att man hade en 
längre 345-matta med 32-kammar samt 
justerbar spårvidd mellan 109,6-115,1 
millimeter på dom nya Precision-skidor-
na. När 800-kubikaren kom till Sverige 
hade den en 44-matta vilket gjorde den 
ännu mer kapabel i lössnön.

Arbete
På touringsidan har man lite olika model-
ler att hålla koll på, gemensamt är dock 
att dom har touring i namnet. I dom 
lägre prisklasserna finns dom s-2000-
baserade skotrarna med SC-10-boggi. 
Utrustningsmässigt finns det inte mycket 
att invända på då man får nästan allt som 
en modern maskin har. Motorerna som 
finns att tillgå på dom äldre modellerna 
mäter allt mellan 368 fläktkylda kubik till 
700 vätskekylda kubik. Den värsta mo-
dellen och den med det mesta i utrust-
ningsväg är Grand Touring SE. Under 
1999 kom även 800:n som alternativ i 
GT och året efter tog 600:n klivet ner 
i ZX-platformen. Under sina senare år 
kom både 6-800:n med insprutningssys-
temet SDI, vilket borde hålla ner förbruk-
ningen något. Ett touringalternativ för 
den ensamme kan också vara Formula 
Delux, en lite bekvämare sportmaskin 
som med dubbeldyna fungerar utmärkt 
även som touringmaskin.

Arbetsmaskinen som Ski-Doo har att 
erbjuda i detta prissegment borde an-
tingen heta Skandic eller Tundra. Trots 
samma namn finns det stora skillnader 
mellan alla Skandic-modellerna. Dom 
flesta har fläktkylda motorer även om det 
fanns en LC-modell av WT på 499-ku-
bik. Redan 1998 gjorde också den 
elektroniska backen RER, som vänder 
motorn, debut på arbetsmaskinerna. 
Det sitter också lite olika framvagnar 
på maskinerna med antingen ståendes 

LTS-dämpare eller trailingarmar. Här 
känns dom med stående LTS-dämpare 
som mest arbetsmaskin av dom två al-
ternativen.

Finska Lynx
I den billigaste regionen är det fortfa-
rande flest G-type-modeller att välja 
på även om det också finns några från 
EVO-serien med RCG-boggi represen-
terade. EVO som kom 2001 kan be-
skrivas som Lynx version av Ski-Doo´s 
ZX. På motorsidan hade man ungefär 
samma utbud som Ski-Doo med en 500 
som minsta motor och en 800 i topp. 
Redan andra året var det crossmaski-
nerna som stått modell för hur en kon-
sumentmaskin skulle vara. Nu fick man 
oavsett motor mycket potenta dämpare 
med racingkalibrering, bra halkskydd 
och förstärkta fotsteg. Man fick också 
som vi då kallade det ”högkamsmatta” 
vilket innebar 30 millimeter! Är det en 
500, 600 eller 700 man är ute efter ska 
man hålla koll på namnet Enduro dom 
här åren, medan det bara är värsting 
800:n som går under namnet Rave. Av 
alla dessa maskiner var det nog Enduro 
600 som charmade flest och Rave 800 
som skrämde mest. Under BLS 01-02 
var faktiskt 600:n bara några sekunder 
bakom storebror Rave i totaltid.

För över 30-tusen finns det också en 
del modernare R-Evo, ni vet den som 
ser ut som en snällare REV. Vanligast är 

då den med 550-motor, även om övriga 
modeller också borde ligga i denna pris-
klass. Dom stora skillnaderna mot Ski-
Doo´s REV är att bandtunneln är av en 
annan hårdare typ av aluminium samt att 
den är anpassad för Lynx RCG II-boggi. 
Fram hittar man Lynx A-VRC-framvagn, 
vilket är den egna A-armskonstruktionen 
med stående dämpare. Förarpositionen 
hos R-Evo är inte heller lika framflyttad 
som den hos REV, utan hela konstruk-
tionen är lite mer konventionell i sitt ut-
förande. Första året som var 2005 kom 
denna maskin med tre motoralternativ 
till allmänheten, dels Rave 800 och En-
duro med antingen 600 SDI eller Enduro 
Sport med den äldre förgasar 600:n.

En finsk bergsget
Lynx har aldrig varit mycket för att bygga 
rena lössnömaskiner förutom något litet 
undantag. Av R-Evo är det närmaste 
man kommer en mountain för dom här 
pengarna en halvlång X-Trim 550. Nej, 
vill man ha lite mer matta på en Lynx får 
man istället kolla längre tillbaks i tiden till 
EVO-serien. Lynx första riktiga lössnö-
maskin hette Ranger Mountain om man 
bortser från Forest Fox och Ranger King 
med flera. Boggin på denna maskin var 
en RCG I XLM vilket betyder att den 
anpassats för lössnö. För att hänga på 
övriga mountainmaskiner var den 365 
millimeter långa mattan försedd med 
51-kam. Modellen kom 2003 och fanns 

endast med 800 H.O-motorn, denna 
modell ersattes under 2005 av Adven-
ture 800 men då med 32-kamsmatta, för 
att istället passa in i hybridsegmentet. 
Då båda dessa maskiner verkar vara 
ovanliga på begagnatmarknaden gäller 
det att hålla ögonen öppna om man vill 
ha en finsk lössnömaskin till vintern.

Lappmoppar
Vi nämnde tidigare att man tar sig väldigt 
långt med Lynx lappmoppar också. Fo-
rest Fox till exempel, som är Lynx version 
av Ski-Doo Skandic. Med sina stående 
dämpare och långa matta är den riktigt 
rolig att snirkla runt i skogen med. Då 
denna fläktkylda maskin tillverkades un-
der många år med små förändringar bör 
man titta mer till skicket än till årsmodell.

Vill man ha en liknande skoter fast 
med bred matta och lite mer motor är 
det istället den legendariska 5900 man 
ska ha, eller varför inte 6900:n med 
60-matta! Precis som i tidigare prisklass 
står sig Lynx arbetsskotrar riktigt bra i 
andrahandsvärde. När man närmar sig 
40-tusen dyker det däremot upp några 
tillverkade på den här sidan av 2000-ta-
let. Mitt emellan touring och arbete finns 
det också en modell som är namne med 
en svensk dryck, nämligen Explorer. 
Även namnet Ranger kan vara något att 
söka på om man är arbetssugen.

På touringsidan är det antingen en 
Sport Touring med 800-motor eller Su-

Vill man ha en Ski-Doo Summit får man titta efter den äldre ZX-baserade 
varianten, då Summit REV verkar ligga lite högre i pris.

Inga nya djurarter har tämjts de senaste 4000 åren.62 2-11/12
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per Touring med 500, 600 eller 700-mo-
tor man ska leta efter, alla dessa är då 
försedda med förgasare. Under 2002 
kom det en del nyheter på maskinen 
som gjorde den betydligt modernare. 

Den fick en ny RCG I LT-boggi vilket i 
stort är en förlängd variant av Lynx race-
boggi med lång fjädringsväg, man mon-
terade även den elektroniska backen 
RER detta år. 

Till skillnad från Super Touring har 
Sport Touring rejäla dämpare, likt dom 
hos Rave från samma år. Sport Touring 
800 är faktiskt nästan lika mycket en 
lång Rave med dubbeldyna som en tou-
ringmaskin. Oavsett motor kan du hitta 
dessa maskiner på den dyrare sidan i 
detta prissegment. 

Dom gröna
Hos Arctic Cat är det verkligen gott och 
blandat mellan olika chassin och års-
modeller hos sportmaskinerna i denna 
prisklass. Här hittar man allt från fina ZR-
modeller till Firecat. Vilken kubik motorn 
har verkar inte heller påverka vilken mo-
dell som är dyrast, en F5 kan till exempel 
ligga högre än en nyare F7. 

Orsaken till detta kan inte vara mycket 
annat än att skicket också är mycket va-
rierande. Första året 2003, var Firecat 
kantat av en del barnsjukdomar, men då 
man tog hand om dessa på garantin ska 
detta inte vara något som påverkar ett 
begagnatköp.

En struts öga är större än dess hjärna.

Just Firecat fanns från start med an-
tingen 500 eller 700-motor för att sedan 
även komma med 600-motor. Jämfört 
med konkurrenterna kan man kanske 
tycka att det saknas en 800, detta kan 
vi lugnt dementera då F7:n både hänger 
på och spöar dessa varje dag i veckan. 
Till 2005-årsmodell var det dags för lite 
uppdateringar där det mest uppenbara 
var Fox Float-dämparna och en högre 
dyna. 

Under huven återfanns samma moto-
rer men med en stor skillnad i drivningen, 
där det nu satt en Diamond Drive istället 
för kedja och kedjehus. Firecat har alltid 
haft en matta med lite lustiga mått, den 
har nämligen en lite smalare 34,5 centi-
meters matta, men är i gengäld längre 
än dom övrigas och mäter 35 millimeter 
i kamhöjd. En allt ifrån trevlig till galen 
sportmaskin med brett användnings-
område beroende på vilken motor man 
faller för. Är man i behov av ännu större 
motorer får man hålla tillgodo med det 
äldre ZR-chassit där det finns både 800, 
900 och Thundercats 1000-kubikare att 
tillgå, vilket helt naturligt blir lite mer av 
en lakeracer jämfört med Firecat.

Katter som klättrar
Om man tittar i efter halvlånga maski-
ner dyker F6 EXT upp i broschyrerna 
från 2004, men det kan inte ha sålts så 
många då dom lyser med sin frånvaro 
bland begagnatannonserna. Trots att 

den inte nämns i broschyren för året tog 
man efter påtryckningar även in några 
F7 EXT. EXT-versionen av Firecat har 
en mjukare dämparsetup då det inte är 
någon Sno Pro och en lång 144-matta 
med 35-kam monterat, vilket gör den till 
en bra allroundskoter. Året efter ersat-
tes denna maskin av Sabercat 700 med 
backspeglar, förvaringsbox och fjärr-
start, vilket gjorde den ännu snällare i sin 
framtoning även om det fanns muskler 
att tillgå. Denna verkar dock stå sig så 
pass bra att det kan vara svårt att få tag 
på en för under 40-tusen. 

Går vi raskt över på dom riktiga klätt-
rarna hittar vi diverse Mountain-modeller 
av olika årsmodeller. Motorerna är då 
någon av EFI-snurrorna på antingen 
600 eller 800-kubik som kom -02, men 
även någon fläktkyld 570-modell finns. 
Arctic Cat´s klättermaskin som fanns 
innan dessa gick under namnet Powder 
Special och hade då istället en 700-snu-
ra under huven. Ordentliga mattor satt 
monterade på alla dessa ZR-baserade 
klättrare redan från start, med allt från 
40-51 millimeters kammar beroende på 
motor och längd på mattan.

Av de modernare mountainmaskiner-
na är det nog endast M5 som man kan få 
tag på för under 40-tusen. I stort är det 
samma motor som sitter i den Sno Pro 
500 som går att köpa ny nu, med runt 
80 hästar. Då kamhöjden på 141-tums-
mattan och effekten är i lägsta laget kan 

man nästan betrakta den som en hybrid 
och inte en ren mountainmaskin. 

Arbetande touring
På den bekväma sidan dominerar fort-
farande tripplarna hos Cat, i och med 
600:n i Triple Touring och Pantera 1000 
från början av 2000-talet. Vill man köra 
twin ska man istället titta på någon av 
Pantera-modellerna som kom -01 res-
pektive -02 med 550, EFI 600 eller EFI 
800. Fördelarna med dom tvåcylindriga 
motorerna är dels att förbrukningen 
minskat något och att dom väger min-
dre. Effektmässigt klarar man sig gan-
ska bra med dom tvåcylindriga moto-
rerna då 800:n fortfarande räcker till för 
att skrämma både fru och barn. Vilken 
motor man ska välja ska inte behöva 
bero på vilken utrustning man önskar då 
dom är väldigt likvärdiga, utan mer på 
hur mycket effekt man vill ha, 80, 110 
eller 140 hästar helt enkelt. 

Är det en något enklare touringmaskin 
man söker är det Panther som gäller, då 
oftast med fläktkyld motor under huven. 
Även en och annan fyrtaktare med eller 
utan turbo borde kunna leta sig ner un-
der 40-strecket om man har tur.

Arbetsmaskinen heter som brukligt 
Bearcat av olika snitt. Dels har vi den 
breda äldre varianten Wide Track (WT) 
med 550-motor på 80 hästar och en 
50-matta på nästan fyra meter. Tack vare 
den breda mattan och låga arbetsväxeln 
kan man dra riktigt tungt med denna 
maskin. Någon fyrtaktad Bearcat WT av 
senare modell med ZR-utseende lyckas 
jag inte hitta, men det finns däremot 
några fläktkylda 570 LT på marknaden 
i denna prisklass. Med sitt avtagbara 
passagerarsäte och normalare drivband 
fungerar denna även bra som touring-
maskin.

Yamaha
Hos Japanerna sitter det hårt åt att sluta 
med tripplarna även om man i den här 
vevan börjat fasa ut dom. Grejen var nog 
att man visste vad som komma skulle 
och hade ingen lust att bränna något 
mer krut på tvåtaktarnas utveckling.

I den billigare ligan är det fortfarande 
SX V-Max med både dubbel och trippel 
som härjar, med allt från 500 till 700 
vätskekylda kubik. Sakta men säkert 
kom dessa maskiner i en modernare 
skepnad med lite nya namn och en 
mycket blåare färg. Namnen som nu 
gäller är istället SRX och SXR, vilka 
också hade en blandning av två och 
trecylindriga motorer med olika kubik. 
Med SRX 700 trippel i topp hängde man 
från Yamaha på dom övriga värstingarna 

För att hänga med i utvecklingen med 
framflyttad förarposition skapade Po-

laris PRO X-modellerna.

Är det en så ny maskin som möjligt och 
lite matta man är ute efter ligger en 

Arctic Cat M5 nära till hands.

År 2003 ändrade Ski-Doo med sin REV våran uppfattning om hur man ska sitta på 
en snöskoter, ”hip over knee” var det som från och med nu skulle komma att gälla.
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riktigt bra då detta är en ledgokart av 
rang. Den mindre 600-trippeln i SXR 
600 var inte direkt något effektmonster 
men kunde med sin förbättrade ProAc-
tion SX-R-boggi, som gav 9 centimeter 
extra i fjädringsväg jämfört med tidigare, 
ändå hänga med bra på leden. Efter lite 
frånvaro gjorde även 500:n återtåg i SX-
R-kostym under 2000. En liten och rolig 
samt prisvärd maskin redan som ny, pro-
centuellt står den sig dock nästan lite för 
bra som begagnad. 

Tar vi oss över 30-strecket kan man 
hitta mängder av Yamaha SX Viper som 
började tillverkas 2002. Jämfört med en 
SRX 700 har Vipern fått en uppdaterad 
700 trippel och så gillar den gupp be-
tydligt bättre. Kamhöjden hos 307-mat-
tan var dock i blygaste laget med sina 
23 millimeter, till 2004 rådde man dock 
bot på lite av detta genom att montera 
en med 28 millimeter istället. Helt stan-
dard hängde inte Vipern riktigt med kon-
kurrenterna i ett acctest, vilket dock lätt 
kunde botas med en uppsättning pipor.

Motorcykelskoter
Så kommer vi till det magiska året 2003 
då Yamaha lanserade sin RX-1. Det som 
var den stora skillnaden jämfört med 
dom andra märkenas sätt att bygga 
skoter var att Yamaha bränt det mesta 

av krutet på motorn och inte chassit. 
Här hade man istället byggt en skoter 
runt motorcykelmotorn från R1 och 
inte först och främst ett chassi där det 
också skulle sitta en motor. Den fyrcy-
lindriga 998-kubikaren var till en början 
försedd med förgasare och för att varia-
torerna skulle överleva hade man växlat 
ner motorvarvet med några tusen varv 
innan variatorn. Denna motor ger inte 
bara gåshud utan även ett duktigt vrid-
moment, toppeffekten ligger dock i linje 
med dom övriga värstingarna. Yamaha 
själva jämförde den med SRX under 
presentationen 2003, vilket också stäm-
mer då det är en ledmaskin/sjöracer och 
ingen crossmaskin även om den har 
bättre fjädring än just SRX. Mattan hade 
också det man på den tiden kallade för 
högkamsmatta, alltså över 30 millimeter, 
närmare bestämt 32.

Vad det gäller maskiner som trivs 
bättre på sidan av leden är det ett gan-
ska tunt utbud hos Yamaha. Hybriderna 
lyser nästan helt med sin frånvaro med 
undantag av någon förlängd sportma-
skin. Den första Yamaha som tog sig 
fram någorlunda i djupsnön var SX 700 
Mountain Max, vilka nu ligger strax över 
20-tusen i pris. För att en skoter ska 
klättra högst krävs först och främst en 
stark motor och en rejäl matta med låg 

attackvinkel. Man kan väl säga att man 
lyckades sisådär med detta på MM. Allt 
var förvisso bättre än tidigare, men jäm-
fört med Polaris, Ski-Doo och Arctic Cat 
var man en bit efter på allt utom kamhöj-
den. Med dagens mått skulle man helt 
klart kalla denna maskin för en hybrid, 
då den är bättre en konkurrenterna efter 
leden. Även några av den efterföljande 
Viper Mountain finns på den dyrare si-
dan av 30-tusen. Med ungefär samma 
förutsättningar som MM har den också 
samma egenskaper, alltså mer en djup-
snöanpassad ledmaskin.

Två namn
Trenden med att touring och arbetsma-
skinerna står sig bra i andrahandsvärde 
håller i sig även hos Yamaha. Detta bety-
der att man får rikta in sig på dom äldre 
versionerna av Venture om man ska 
komma över en billig touringmaskin från 
Yamaha. Betalar man en liten slant till 
får man en betydligt modernare skoter 
i ProAction Plus-chassi. Denna maskin 
finns som enklaste modell med en fläkt-
kyld 500-motor med två cylindrar och 
heter då 500 XL, det var också den av 
touringmaskinerna som överlevde längst 
i detta chassi. I Sverige satte man på en 
matta med lite högre 28-millimeterskam-
mar för att ge det greppet som behöv-
des, senare kom Venture även med 
32-matta. Vill man ha lite mer motor att 
åka med passar dom trecylindriga vari-

anterna i Venture 600/700 mycket bra. 
Jämfört med konkurrenterna, Polaris 
Classic Touring undantagen, är Yamaha 
lite hårdare och sportigare, vilket passar 
utmärkt efter våra leder. 

Den Venture som baserades på Viper 
ligger precis som touringmaskinerna 
med fyrtaktasmotor, strax över den pris-
gräns vi satt i detta nummer, så dom får 
vi ta nästa gång.

Varför ska man ändra ett vinnande 
koncept när man år efter år hade den 
mest sålda bredbandaren? Yamahas ar-
betsmaskin heter alltså Viking och inget 
annat, iallafall i denna prisklass. Det man 
har att välja mellan är om det ska vara en 
Viking II eller III. Båda har dom lika bred 
matta medan man på Viking III också får 
den en modernare ProAction-boggin. 
En riktig arbetare som aldrig verkar bli 
gammal.

Summering
Hoppas du nu har fått en bild av vad som 
finns där ute, och även en vägledning till 
vilken maskin som skulle kunna passa 
just dig. Vart du än väljer att lägga dina 
surt förvärvade pengar är det viktigt att 
du tittar på så många objekt som möjligt, 
och slår till på den finaste skotern helt 
oavsett motorstorlek och årtal. På detta 
sätt kan du förhoppningsvis njuta av en 
problemfri vinter med mycket åkande i 
stället för mekande.

Man började tillverka 
Yamaha Viking redan 

1988, sedan dess har den 
kommit i tre versioner där 

den senaste fortfarande 
tillverkas.

Detta är finnarnas enda försök 
att göra en bergsklättrare. Med 

en 800-motor och 51 millimeters 
kammar tar man sig ganska långt 

på Ranger Mountain.

Polaris har alltid byggt bra mountainmaskiner och dom man kan få 
tag på i denna prisklass är inget undantag.

Två tredjedelar av världens äggplanteproduktion sker i New Jersey i Amerika.64 2-11/12
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Allt började med att min gamla M8 
turbo hade sett sina bästa dagar 
och att jag ville ha något annor-

lunda att köra. Den skulle vara lätt och 
vara starkare än ett M-chassi. Den skulle 
dessutom vara grym i lössnö och klara 
stora hopp. Och sist men inte minst vik-
tigt skulle den ha minst 200 hästkrafter 
också. Det är väl lätt fixat om man bor 
i Canada och har en obegränsad bud-
get att spendera på godis till sitt bygge. 
Nu hade jag bestämt mig att spendera 
max 5.000 dollar som blir cirka 33.000 
svenska pesetas. Jag hade gärna byggt 
på ett snowcross-chassi, om jag hittat 
något utan att åka 400 mil enkel väg för 

att hämta. Plötsligt dök ett annat objekt 
upp en vacker dag. En kille som jag kän-
ner hade fått gashäng på sin snopro M8 
-10. Den hade åkt som en blind rysk tor-
ped rakt in i en isvägg och bredvid en 
isgrotta på en glaciär. Hade den åkt två 
meter till vänster hade någon hittat den 
om tusen år och undrat vad det var för 
stenåldersmaskin man hittat i isen. Vi tog 
en snabb titt på den efter att den bär-
gats ur hålet på glaciären. Den var mest 
skadad på vänster sida och chassit var 
helt ihopvikt under motorn. Motorn och 
variatorn verkade ha klarat sig, men all 
plast var bara skrot. Boggi, matta samt 
diamond drive verkade vara okej.

-Du har försäkring på den va, frågade 
jag?

Jag fick ett jakande svar och menade 
på att jag skulle kunna köpa lös den från 
försäkringsbolaget, då den solklart inte 
kunde fixas. Det går bra sa han för att 
han ville inte ha den mer, så som den 
såg ut. Jag gav ett bud till försäkrings-
bolaget på 2.000 dollar vilket dom nap-
pade på.

6-pack öl
På den lokala Arctic Cat-verkstaden i 
Pemberton, där jag oftast brukar skruva, 
visste jag att dom hade ett M-chassi 
med en liten spricka där styrstången går 

ner i tunneln och chassit blev mitt för ett 
sexpack kalla öl. Jag rengjorde chassit 
och förstärkte det lite där jag vet att det 
brukar uppstå sprickor. Sprickorna i tun-
neln brydde jag mig inte om, eftersom 
jag hade andra planer för styrstången. 
Jag ville flytta allt så långt fram som 
möjligt och efter att jag provisoriskt lyft 
i motorn och pipan, började jag kolla hur 
långt fram jag kunde ha tanken. Det var 
möjligt med max några centimeter. I ett 
hörn hittade jag en tank från en snopro 
600 -10 och den verkade passa bra 
och utformningen gjorde att jag kunde 
få knäna 25 centimeter längre fram. Jag 
beställde den större tankversionen, lite 

Jag har aldrig gjort något dumt och 
kommer inte att göra det heller.
Text:Kalle Johansson
Bild:Vera Janssen

En del bläckfiskar lever på djupt vatten där dom istället för svart vätska sänder ut ett moln av självlysande bakterier som bländar fienden.66 2-11/12

66_69.indd   66 2011-10-07   13.10



plast, övre ram, samt en dyna från en 
snopro 600. Det blev nya kolvar till mo-
torn och hårdare reeds som skulle fung-
era bättre med turbo. Toppen lämnade 
jag ogjord för att få bättre komp med 
turbon och lite bättre gassvar. Jag bör-
jade långsamt men säkert plocka ihop 
delarna och allt behövde modifieras för 
att passa. Det blev ett extra motorfäste 
och hårdare gummi i motorkuddarna. 
När tank och dyna dök upp konstate-
rade jag att dynan skulle bli väldigt låg. 
Snopro 600:ans tunneln är mycket hö-
gre och två tums markisolering samt en 
urborrad planka löste problemet. Jag 
hade kunnat bygga ett höjningskit av 

Jag och Ulf Nilson på väg till 
Alaska.

Testar hållbarheten under slednecks 
inspelning.

Charlie Chaplin var med i en Chaplin-look-alike-tävling och blev trea. 672-11/12
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väntade. Vi bodde i ett camp mitt uppe 
på ett bergspass tillsammans med 400 
mestadels snowboardåkare i husbilar 
och tält. Vi hade en helt grym vecka där 
och skotern fungerade över förväntan då 
vi tog oss upp till dom flesta helidropsen 
i dalen. Vi fick också grym guidning av 
dom lokala skoteråkarna Dan Philips 
och Ashley Chaffin till ett flertal ställen. 
Efter vårt lilla veckostopp bar det av till 
Anchorage för att möta upp med grab-
barna från Turnagain Hardcore. Cory 
Davis, Joey Junker samt ett helt gäng 
andra höll på att filma in deras material 
till Slednecks i Anchorage just då. Det 
blev köbildning när vi skulle köra dom 
monsterkickarna som dom byggt. Det är 
inget man är van vid när man endast bru-
kar vara tre till fyra personer när vi filmar. 
Cory imponerade med sina sjuka whip-
par och grymma trick. Naturen där uppe 
i norr imponerade då bergen startade 
nere i fjordarna och därför såg mycket 
högre ut. Alaska kan sammanfattas som 
stort, grymt, riktigt trevligt folk men väl-
digt långt borta.

Min Wildcat klarade sig fint med bara 
en krokig hjulaxel efter resan till Ancho-
rage och vi tog sikte på Pemberton BC 
ännu en gång för att avsluta min del i 
Slednecks 14. Vi delade på en Redbull 
och körde hela vägen ner. Det hade blivit 
lämpligt vårföre och vi byggde en liten 
naturlig bana med en 40 meters dubbel, 
25 meters superkickar, ett stepup och 
en 50 meter plus monsterkick. Bygget 
tog två veckor att färdigställa och man 
kan sammanfatta det som helt grymt. 

HK?
För att sammanfatta mitt bygge så kan 
jag köra med 1,6 bars laddtryck under 
kortare perioder på 91 oktanig soppa 
men oftast blir det cirka 1,4 bar med 
vanlig pumpsoppa, vilket räcker långt. 
Många undrar vilken effekt maskinen har 
och vi kan säga såhär. Det är tillräckligt 
för att ta sig från punkt A till B, klättra till 
punkt C, hoppa från punkt D till E och 
sen ta sig tillbaka till A för egen maskin 
och samtidigt ha roligt hela vägen. Det 
räcker gott att veta för mig men i jäm-
förelse känns en trimmad M1000 med 
190 hästkrafter väldigt tam. Budgeten 
höll, dock plockade jag turbo och däm-
pare från min gamla M8. Men det går att 
bygga en helt grym skoter billigt om man 
är lite händig och har tillgång till diverse 
skrot. Hoppa ner i skrotlådan och börja 
bygga du också och har du inte gjort det 
redan lär du kolla in Slednecks 14. Om 
inte annat så får du se med egna ögon 
att det du precis har läst är sant.

Turbo och givetvis raka rör efter.

Dax för provtur snart :D

Här bestäms rolighets faktorn av 
bygget :) Gissa vilket håll det oftast 
bottnar åt..

Jag plockar turbo från min gamla M8 för att stoppa i Wildcat. Turbon sitter nu mon-
terad baklänges och utblåset går ut i bandtunneln.

Styrning, pipa och insug på plats.

aluminium men det hade inte sparat nå-
gon vikt eller styrka och budgeten måste 
hållas. Styrstången byggdes ihop av två 
krokiga styrstänger som jag justerade 
längden på tills jag var nöjd. Från M8:an 
plockade jag turbon och Boondockerns 
kontrollbox istället för Attitude som jag 
använt tidigare. Tunneldump av avga-
serna är en självklarhet då maskinen ska 
gå i riktigt djup snö. Jag byggde om en 
MBRP-burk till min gamla M8 så den 
har tunneldump, även utan turbo. Med 
Boondockerns kontrollbox kan jag ställa 
ner bränslet och istället köra med ett 
högre bränsletryck så att den kan mata 
mer bränsle på full gas. Med Attitude-
boxen var jag tvungen att köra ett lågt 
bränsletryck för att den inte skulle sura 
ned sig på lågfarten och då fick den inte 
nog bensin under fullgas. Det var efter 
mycket letande som jag lyckades hitta 
en bränslepump som kunde monteras 
utanför tanken och hade det tryck som 
jag önskade. 

Klar för drabbning
Det blev lite gott och blandat för att få 
ihop maskinen. Bakre delen av den övre 
ramen tog jag från en gammal REV som 
passade utmärkt. Några gamla fotstegs-
lister från en Nytro användes även dom 
i rambygget. Sidopaneler samt huv var 
jag tvungen att kapa lite och forma om 
till önskad passform. Det blev en gam-
mal lexanhuv då den är mycket lättare, 
formbarare,starkare och billigare än en 
standardhuv. Första provturen var sjukt 
spännande. Skulle det funka och skulle 
den hålla? Körställningen var helt grym. 
Det närmaste jag kan beskriva är en 
Polaris IQR med grymma lössnöegen-
skaper och 200 plus hästkrafter. Med 
den nya maskinen är det inga problem 
att få ut mina lätt stela ben på utsidan 
av huven i kurvorna. Dynan är kanske i 
det bredaste laget för friåkning men jag 
tycker den ger ett skönt stöd när man 
burkar och man störs inte av den när 
man hoppar från sida till sida i tät skog. 
Enda problem jag hade under mina 
premiärturer var en för styv soppaslang 
som inte ville åka längst ner i tanken ib-
land med tappat bränsletryck som följd.

Efter två små testturer i Pemberton 
var det dags att åka upp till Alaska. En 
liten nätt tripp på 400 mil enkel väg. 
Jag och Ulf Nilsson lastade skotrar, tre 
nybrända CD-skivor, några redbull och 
började köra. Vi hade Thomson pass 
utanför Valdez som första mål och där 
den årliga snowboardtävlingen King Of 
The Hill skulle hållas kommande vecka. 
Väl framme och efter att ha hört varje låt 
cirka 30 gånger hade vi en husbil som 

Ett fem månader gammalt foster har mera hår på ryggen än en vuxen gorilla.68 2-11/12
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Slednecks inspelning.

Vera och wildcaten i Turnagain pass Alaska. En annan rolig sak hände även i 
Alaska. En solig morgon då jag och Ulf satt på skotrarna och njöt av morgon 
kaffet kom det fram en het snowboard brud och spanade in bygget.
Nu är hon på smällen och vi bor tillsamans i Pemberton. Det måste ju vara rätt 
bra betyg för ett budget bygge som detta.

Slednecks inspelning.

Nya djurarter kan påträffas på de märkligaste ställen. En ny myrart hittade man i en krukväxt på sextonde våningen i en tysk kontorsbyggnad. 692-11/12

66_69.indd   69 2011-10-07   13.10











Det fi nns historiska gubbar som 
påverkat oss människor med 
sina upptäckter och utifrån det 

skapat fysiska regler och diverse form-
ler. Isaac Newton fi ck ett äpple i skal-
len och utifrån det kom han på att det 
måste fi nnas någon form av gravitation 
från jorden. Detta gjorde han under sex-
tonhundratalet. Långt tidigare och innan 
herr Jesus föddes, levde Arkimedes 
som var en grekisk matematiker, astro-
nom och fi losof. Han föddes 287 före 
kristus, dog 75 år gammal och blev mest 
känd för bildandet av Arkimedes princip. 

Historien var att när han hoppade i 
badet rann vattnet över kanten och han 
kom på lösningen till något som han 
länge funderat på. Det han kom på var 
att hans kropp trängde undan lika stor 
densitet vatten, som han själv var i stor-
lek. I glädje sprang han ut naken på 
gatorna skrikandes Eureka och som på 
grekiska betyder, jag har hittat det.

Principen är enkel. Ett föremål som 
sänks ner i en vätska påverkas av en 

Det är nått konstigt som händer när man 
hänger på sig 3 millimeter foder. Dom säger att 
man ska fl yta, man tror det inte, man gör det 
och man fattar inte varför.
Text:Togga
Bild:Norpan

uppåtriktad kraft som är lika stor som 
tyngden av den undanträngda vätskan. 
Lite förenklat kan man säga att vikten på 
den volym vatten som en exempelvis en 
båt tränger undan, måste vara större än 
båtens totala vikt för att den ska fl yta. 
Principen som är 2300 år gammal fung-
erar och används fortfarande när man 
tillverkar saker som ska fl yta eller om-
vänt, ska sjunka.

Test
Jag fi ck den stora äran att prova dom 
fl ytunderställ av märket Float Under-
wear, som kom till redaktionen. Dels för 
att jag utsågs till frivillig, men också för 
att jag är van sportdykare och ansågs 
våga provocera ett fi ngerat drunknings-
tillbud. Utifrån Arkimedes principer fast-
slog vi att jag med min kropp var tvung-
en att tränga undan mer vatten än min 
egen vikt. Naken och lite lätt omuskulös 
ska det inte vara några problem att fl yta. 
Men det är ju inte jämförbart med alla 
kläder som vi har på oss när vi kör sko-

ter. Med kläderna på har vi egentligen 
tillräckligt stor volym för att att tränga 
undan den vikt som vi för tillfället har. 
Problemet blir när kläderna börjar suga 
i sig vatten och den totala vikten ökar. 

Detta i sin tur innebär att vi till slut 
kommer att sjunka som en sten. I jäm-
förelse kan nämnas att när jag dyker 
ökar jag min volym drastiskt med bland 
annat torrdräkt och mina dykfl askor. För 
att överhuvudtaget komma under ytan 
är jag tvungen att hänga på mig tolv kilo 
extra i blyvikter som kompensation för 
ökad fl ytkraft.

Ett annat problem är att vattnet snabbt 
kyler ner en människokropp och givetvis 
är det ett större problem om man drattar 
i en vintervak. Det första som händer om 
man skulle hamna i plurret är att kroppen 
får sig en chock av det kalla vattnet och 
man börjar hyperventilera. Av egen erfa-
renhet, och jag tror att många delar den 
med mig, så utrustar man sig inte för att 
ta sig ur en vak innan man sätter sig på 
skotern. Det händer ju inte mig.

I vilket fall gäller att på något sätt hålla 
sig lugn och agera målmedvetet. I teo-
rin måste du vara uppe ur vaken innan 
du väger mer än den mängd som du 
tränger undan och efter våra tester går 
det fortare än vad man tror. Lägger man 
sedan till faktorn med nedkylning och att 

man med stor sannolikhet får panik, för-
kortas tiden som du har på dig att över-
leva skräckscenariot. 

På något sätt är det väl ganska vettigt 
att försöka öka på sina chanser med att 
förlänga tiden man har på sig. Och då 
är det inte att linda in sig i bubbelplast 
som jag menar. 

Misstänksam funktion
Den första kollektiva reaktionen när jag 
spatserade runt i fl ytunderstället var att: 
”Det där gör väl ingen skillnad. 

Hur ska du kunna fl yta med det där”. 
Sagt och gjort, självklart var vi tvungna 
att testa. Vårt 80-tals SnowPeople-ställ 
ansågs vara det värsta man skulle kun-
na ha på sig om man hamnade i vattnet 
och det tog vi med oss för test. 

Ett skalställ ansågs också vara re-
presentativt. Vattnet höll knappa tolv 
grader och förutsättningarna för att 
testerna skulle bli katastrofalt farliga var 
goda. Säkerhetsrutinerna bestod av en 
extra lång lina, Trygg Hansas livboj och 
några väl utvalda tecken för kommuni-
kation i fall jag inte skulle klara av att 
prata. Vi ville först se vad som hände 
om man inte hade något fl ytunderställ 
på sig. För att det skulle bli så auten-
tiskt som möjligt körde vi givetvis med 
hjälm, skor och handskar. Vi gjorde tes-

Gummiband håller längre om de fryses ner.74 2-11/12
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Ja man flyter om man har flytunderstället på sig. Även med genomblöta kläder.

Den första chocken av det kalla vattnet 
gör att du mot din vilja börjar hyperven-
tilera. Det är också stor sannolikhet att 
du börjar panika.

Allt vatten väger och skorna som tidig-
are var varm och flöt, är nu kall och får 
dig att sjunka.

Med sju kilo bly lyckades vi sjunka med 
flytunderstället på.

Det är kanske inte det mest naturliga 
sättet att ramla i plurret. Men det är bra 
mycket roligare.

Utan flytunderställ var det bara hjälmen som höll mig flytande. I 
alla fall så länge den inte var våt.

Det är tungt att ta sig upp. Även på en 
brygga.

ter med båda ställen både med och utan 
flytunderställ.

I ett fint svanhopp slängde jag mig i 
plurret vid den lokala badplatsen och 
första reaktionen när det kalla vattnet 
kom in på kroppen, var att jag omed-
vetet började hyperventilera. Vi hade 
sett till att jag skulle bottna under testet 
och jag skulle ligga i tills att jag sjönk på 
grund av att kläderna blev fulla i vatten. 
Till en början flöt jag hur bra som helst 
och det verkade som om ett flytunder-
ställ skulle vara helt onödigt. Men det 
som hjälpt mig att flyta, började helt 
plötsligt att jobba emot mig i mina för-
sök att hålla mig ovanför vattenytan. På 
mindre än en minut var kläderna så fulla i 
vatten att de började dra mig nedåt istäl-
let för att hålla mig flytande. Jag började 
frysa nämnvärt och det som tidigare va-
rit en enkel match började bli märkbart 
svårt att hantera. I mina försök att sim-
ma var hjälmen det enda som höll mig 
uppe. Den hade ännu inte blivit våt och 
jag simmade runt med kläder som drog 
mig nedåt och halsen sträckt för att hålla 
luftvägarna fria. Med ännu kallare vatten, 
utan att bottna och lite lätt panik, skulle 
situationen vara ännu mera frustrerande.

Stefan, som är lite av den rädda ty-
pen, tyckte att det var dags att avbryta 
innan vi skapade ett olyckstillbud. Vi 
hade bestämt innan att momentet med 
att ta sig upp på bryggan skulle vara en 
bra simulering av att ta sig upp på en 
iskant. Lite fusk var det när jag kunde 
stå på botten, händerna på kanten och 
spänstigt sprätta upp på bryggan. Glöm 
din dröm! Det var stört omöjligt att på 
ett smidigt sätt ta sig upp på bryggan. 
Jag var så tung av kläderna att jag likt en 
valross fick lägga mig på kanten och åla 
mig upp. Med god vilja och en hjälpande 
hand lyckades jag till slut ta mig upp. 
Tanken på att försöka göra samma sak 
på en iskant skrämde mig.

Det fungerar
Jag är ingen läkare men jag har hört 
någonstans att när kroppen skakar av 
nedkylning är det kroppens sätt att för-
söka värma upp sig själv. Man kan helt 
klart säga att min kropp försökte värma 
upp sig själv. Tur i oturen sken solen den 
dagen och jag ståendes i våta kallingar 
kunde ta åt mig av den värmande sol-
energin. Det var några tester kvar och 
smått road hängde jag på mig flytun-
derstället och det läckra stället från 
SnowPeople. Den här gången föll valet 
på hopptekniken bomben. Min overall 
var i stort sett redan vattenfylld och det 
skulle väl ha tagit några tiotals sekun-
der innan jag skulle börja sjunka. Men 

dom kläder som tidigare drog mig ner, 
fick hjälp av flytunderstället och jag flöt 
kanske inte som en kork men ändock, 
jag flöt. Stefan tvingade mig att ligga i en 
extra stund för att verkligen kolla om det 
fungerade och samtidigt testade vi om 
det även värmde som reklamen säger. 
Javisst värmde det, men bara om man 
var stilla. En vanlig våtdräkt värmer på 
grund av att den behåller samma vatten 
nära kroppen och som man redan värmt 
upp. Flytunderstället fungerar likadant, 
så länge man inte rör på sig och vattnet 
närmast kroppen inte byts ut. Men det är 
väl bättre än ingenting.

Vi testade också hur mycket extra flyt-
kraft jag fått och vi hade tagit med oss 
blyvikter för detta ändamål. Jag hade 
innerbyxan och innertröjan på mig och 
med tomma lungor klarade jag av att 
sjunka om jag hängde på mig sju kilo 
bly extra.

Något för dig?
Tittar man på materialet med genomlys-
ning av exempelvis solen ser man att det 
finns en massa små flytkuddar insydda 
i materialet. Däremellan är det öppet 
och gör att materialet andas och trans-
porterar ut fukt. Det hade säkert känts 
varmare i vattnet om plagget varit helt 
tätt, men det är väl att välja mellan pest 
och kolera. Vem skulle vilja köra skoter i 
en våtdräkt? Det känns inte att man har 
plagget på sig då det är väldigt lätt, och 
vet du inte om det, ser plaggen ut som 
vilka värmande underställ som helst.

Efter våra tester och diskussioner var 
det någon som sa att man skulle kunna 
ha en ryggsäck som extra flythjälp. Ja-
visst funkar den så länge den inte vatten-
fylls och även den blir tyngre än vad den 
tränger undan vatten. Men ryggsäcken 
skulle väl eventuellt kunna hjälpa till en 
extra stund. 

Kostar det så smakar det och plaggen 
kostar för en flytinnerbyxa 1.390 kronor, 
flytinnertröja 1.590 kronor och flytinner-
väst 1.390 kronor. Alltihop för ungefär 
vad ett modernt goretex-ställ kostar eller 
som variant att man lägger till en slant 
på det fleeceställ man slipper köpa. Det 
är kanske svårt att motivera inköp av ett 
komplett ställ till sig själv, men det kan 
vara enklare att se sin partner eller barn 
i var sitt ställ. Dessutom ska man kunna 
använda varje del för sig själv och få till-
räcklig flytkraft.

Det viktigaste är nog att man tar sig en 
funderare hur man själv vill och tror att 
man ska reagera vid ett tillbud. Och vill 
man skaffa sig lite extra tid för att kunna 
agera lugnt och metodiskt så kan ett 
flytunderställ vara en bra idé.

Alla klockor i Pulp Fiction står på tjugo över fyra.

Innerbyxa 
1.390 kronor, 
Innertröja 
1.590 kronor 
och Innerväst 
1.390 kronor
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Glasögonen är kanske den vik-
tigaste delen i vår utrustning 
när vi susar fram på leden eller 

kastar oss ut i djupsnön. Det är också 
den kanske mest individuellt utskiljande i 
vad man önskar för funktioner och sma-
ken är som baken. Skillnaden mellan ett 
par bra glasögon och ett par dåliga kan 
dock göra succé eller fi asko. Men ett 
par dåliga glasögon för en person, kan 
vara dom mest ultimata för någon annan.

Tänk igenom vad du kräver av dina 
glasögon och köp inte ditt första par av 
en specifi k modell på nätet. Ta istället 
med din favorithjälm till handlaren och 
prova så att glasögonen verkligen pas-
sar i just din hjälm. Tänk på att varenda 
liten glipa mellan glasögon och hjälm kan 
göra att du får köldskador en kall janua-
ridag. Glasögonen ska vara tillräckligt 
djupa, tillräcklig breda och inte trycka för 
hårt mot ansiktet. Prova fl era modeller 
och strunta i priset. Femhundra spänn 
plus eller minus kvittar om du inte hittar 
rätt. Det är också individuellt hur mycket 
luft man vill att dom ska släppa in. Utan 
ordentlig ventilation kommer de att imma 
igen omedelbart och för mycket insläpp 
av luft kommer att göra dig tårögd. Frå-
ga några polare hur deras glasögon fun-
kar och om det funkar bra för dom, bör-
jar du din utprovning med den 
modellen. Passar inte dom får 
du vackert lyssna till butikssäl-
jarens säljargument och själv 
bilda dig en egen uppfattning 
om alla varianter av lösningar.

Dubbelglas är ett måste på vintern 
och det skadar inte om man kan byta ut 
glasen mot olika färger. Gult höjer kon-
trasten, transparent är suveränt på kväl-
len, blått är bra i solsken och spegelglas 
blir ofta för mörka, men ser helt klart 
häftigast ut. Till vissa modeller får man, 
eller kan köpa till ett nässkydd. Bra mot 
kvistar och fungerar bra mot köldskador 
på den lilla söta nästippen. Vissa gillar 
nässkyddet, och vissa bara hatar det. 
Istället för nässkydd kan man köpa sig 
en täckande neoprenmask som täcker 
upp till och strax under glasögonen. Ett 
annat bra tips när du väl köpt ett par sko-
terglasögon är att alltid se till att glaset 
är rent. Desto renare det är, desto svå-
rare är det för imman att sätta sig fast på 
insidan. En droppe Yes och lite ljummet 
vatten gör stor skillnad.

Hemligheten är att hitta ett par glasö-
gon som ventilerar och täcker tillräckligt 
för att göra färden bekväm. Att man sen 
också kan se cool ut är bara en bonus.

I år kommer Dragon med två uppdat-
erade ramar, MDX SNOW och Vendetta 
Snow. Nytt för i år är extended foam på 
alla Dragons skoterglasögon samt en 
ny och mer anpassad foam för skoter-
hjälmar. Nytt för i år är också att alla 
Dragons skotergoggles levereras med 
nässkydd som tillbehör när du köper 
dina glasögon. 

I år kommer Dragon med två uppdat-
erade ramar, MDX SNOW och Vendetta 
Snow. Nytt för i år är extended foam på 
erade ramar, MDX SNOW och Vendetta Oakley

Lexan lins för 100% UVA, UVB och 
UVC skydd och anti-fog. Flexibel O 
Matter ram och tredubbelt lager foam 
för tätning mot hjälm. Finns i röd, vit 
och svart ram med orange (amber) 
glas som standard.
Pris: 699 kr

MDX Snow Nate 
Adams / Blue Steel
Pris: 999 kr

Recoil XI Pro Snow Cross
Snöskotergoogle från Scott med tidlös 
design, högkvalitativ lins och välbeprö-
vat ventilationssystem. Scott TruView 
dubbellins, 100% UV skydd, NOFog 
imskydd. ACS Air Control System med 
luftintag på linsen och luftuttag på ra-
men ger ett avancerat ventilationssys-
tem som motverkar kondens och imma. 
Facemask ingår.
Pris: 599 kr

Hustle Snow Cross
Pris: 699 kr

Hustle Snow Cross
Pris: 699 kr

Smith Quick-StrapP Carbon Goggles
Pris: 645 kr

Vendetta Snow Paint Drip 

Black White / Clear
Pris: 999 kr

Smith Caribou Goggles
Design med extra stor ram för att bekvämt rymma 
vanliga glasögon under. Klar, dubbel siktskiva i imfri 
Lexan. Bekväm passform med extra bred skumgum-
milist.
Pris: 595 kr
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X1
Levereras med gult “Turbo Flow” dubbel lins. 
Extra hög tripple foam. Extra mycket silicon i ra-
men för smidighet i extrema temperaturer.
Pris: 895 kr

Snogears glasögon har utvecklats i samarbete med tävlingsförare där man har 
anpassat motocrossglasögon till snöskoterbruk. Beroende på modell har de dub-
bla eller tredubbla foam-lager samt gummerat band. Glasögonen fi nns i fyra 
olika utföranden.

Pimp Level VII
Ny modell från Dr. Zipe med unik konstruktion med tvåde-

lad ram. Innerramen är ett med linsen för snabba linsbyten, ett 
unikt system kallat Zipe Transplantation Lens Changing. Tätad dubbellins, 

sfärisk med kontrast och spegel. “Full face size” för maximalt synfält. Tre la-
gers foam för perfekt passform, det yttre lagret är av fl eece för att absorbera 
svett och vara skonsam mot huden. 100 % UV-skydd. Ventilerad ram. Print på 
band och ram. Unika, fl exibla sidoclips ger optimal justering för att passa alla 
hjälmar. 50 mm brett band med silikon på insidan. Skyddspåse medföljer.

Pris: 999 kr

Crust
Zed Crust är en av många varianter på 
Zed. Levereras med dubbellins samt en 
bonus dubbellins.
Pris: 1.300 kr

X1

Tucker Signature
Tucker Hibbert signature Whip levere-
ras med klar enkel lins och en klar dub-
bellins. Whip är en ny modell för skoter 
och mx med scoop ventilation och 
noseguard som är löstagbar. Mer slim-
mad ram för att undvika att snö fastnar.
Pris: 750 kr

Mistress Level II
Pris: 499 kr

Sinister
Imfria dubbelglas med bra ventilation 
som är UV-blockerande. Tredubbelt la-
ger skumgummi som är väldigt brett. 
Borttagbart medföljande nässkydd och 
tre strängar med siliconinlägg i rem-
men för att de skall sitta fast bra på 
hjälmen. Massvis av olika färger på glas 
fi nns som tillbehör. De dyrare mod-
ellerna Black Ops och Whiteout Vit har 
polariserande glas som standard. Finns 
i följande modeller och färger: Chris 
Burandt, Vit, Black Plaid, Snö Camo-
fl age, Whiteout Vit och Black Ops.    
Pris: 800 till 995 kr

Aviator
Sömlös ramdesign. Imfritt 100% UV-
blockerande sfäriskt dubbelglas som 
standard. 2 tum bred rem med 3 strän-
gar siliconinlägg, för att de skall sitta 
bra på hjälmen och inte glida omkring. 
Tredubbelt lager skumgummi och bort-
tagbart medföljande nässkydd. Massvis 
av olika färger på glas fi nns som tillbe-
hör till Aviator. Finns i följande modeller 
och färger: Vit, Svart, Joe Parsons.    
Pris: 1.250 kr

OTG Snow Turbo
Glasögon stor storlek med F.A.T 2 lager tjockt 
skum. Färgad ram samt dubbel gul siktskiva med 
Airfl ow ventilation. Levereras med inbyggd bat-
teridriven fl äkt med två hastigheter samt silikon-
belagt band och förvaringspåse.
Pris: 1495 kr

Fuel V.2
Glasögon medium storlek 
med F.A.T 2 lager skum. En-
färgad ram. Gul AFC dub-
bel siktskiva med Airfl ow 
ventilation. Färdiga fästen 
för Tear-off. Ergonomisk ut-
fl yttat strapfäste för extra 
bra komfort. Levereras med 
snömask, förvaringspåse 
och silikonbelagt band.
Finns i färgerna svart och 
vit
Pris: 649 kr

Snogear Goggles Busted

Pris: 890kr
Pris: 890kr

Mistress Level V
Pris: 799 kr

Snogear Goggles White

Pris: 650 kr
Pris: 650 kr

belagt band och förvaringspåse.belagt band och förvaringspåse.
Pris: 1495 kr

Tucker Signature
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RETURVECKA  v 44

Skotersafari!

Expedition 
Kolahalvön 2012

Nu är det dags att boka nästa års äventyr!

Mer info och bokning: Tel: 0684-30060 

www.frihetsbolaget.se
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Fraktfri 
leverans

60 dagars 
öppet köp

Aktuella 
lagersaldon

Trygg e-handelLägsta 
pris-garanti

Prova 
hemma-service

Dela upp din
betalning/månad

GRYMMA GLASÖGON FRÅN DRAGON!
Dragon är känd för sina snygga och sköna moto-
crossglasögon. Alla modeller har 4-lagers foam med 
ett fuktavstötande micro-fl eece som yttersta lager, 
Non-slip Silicon behandlat band och Anti-fog be-
handlad Lexan lins med 100 % skydd mot UV strålar.

Dela upp din
betalning/månad

128
Prova 

hemma-service

Dela upp din
betalning/månad

36
Prova 

hemma-service

Dela upp din
betalning/månad

30
Prova 

hemma-service Betala senast sista
November 2011!Fakturaavgist 29 kr. Ingen ränta eller andra avgister, sweet!

KANSKE DEN BÄSTA HJÄLMEN!
Så bra att den bärs av otaliga världsmästare. Hjälmen 
är tillverkad i kolfi ber och Kevlar, vilket gör den extremt 
lätt – endast 950 gram! Helt enkelt en fantastisk 
hjälm, med mycket bra ventilation och skön CoolMax 
inredning för bästa komfort.

2 995 kr
3 695 kr

Airoh Stelt Vit

motocross   mc   fi ddy   snöskoter   streetwear

699 kr
999 kr

Dragon MDX Polka 
Ionized

839 kr
1 099 kr

Dragon MDX Öhman
Signature Gold

1 699 kr
1 999 kr 

Scott Comp-One 
TP Svart

HÅLL DIG TORR OCH TUFF
Comp-One TP byxa erbjuder en vattentät konstruktion som 
andas med förslutna sömmar och TriPhase skaltyg. Cordura 
inuti byxbenen och extra isolering på sitsen för att klara hård 
racing. Comp-One har justerbar midja, snölås på benen och 
löstagbara hängslen. Matchar Comp-One TP jackan.

Dela upp din
betalning/månad

73
Prova 

hemma-service

Dela upp din
betalning/månad

69
Prova 

hemma-service

Dela upp din
betalning/månad

Dela upp din
betalning/månad

Dela upp din

November 2011Fakturaavgist 29 kr. Ingen ränta eller andra avgiste
akturaavgist 29 kr. Ingen ränta eller andra avgiste
akturaavgist 29 kr

inuti byxbenen och extra isolering på sitsen för att klara hård 

hemma-service

1 599 kr
1 999 kr 

Scott Flake TP 
Svart-Vit

SKÖN SPORTJACKA
Scott Flake TP är jackan som kombinerar 
skydd med komfort. Jackan har ett vattentätt, 
ventilerat triPhase membran, justerbara ärmar 
och midja samt vattentäta dragkedjor i fi ckorna 
som håller dina saker torra.

999 kr

ABUS 
Snöskoterlås

betalning/månad
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