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Teori vs praktik
Ibland kan det vara svårt att förstå tanken bakom en del förslag som läggs fram lite här och var, för 
att lösa ett uppkommet problem. Det är nämligen inte alltid teori och praktik riktigt lirar. Jag kommer 
ihåg när det var på tal att man skulle bärga Titanic och ett bärgarteam fick förslaget att man skulle 
fylla den rostiga skorven med pingisbollar, som då skulle få tillräckligt med lyftkraft för att flyta upp till 
ytan. Ett förslag som kanske skulle fungera i teorin, men knappast i praktiken. Sedan finns det ideér 
som knappt håller på teoristadiet. Jag kommer ihåg när min barndomskompis snodde alla fjädrar i kul-
spetspennorna hemma, på föräldrarnas jobb, i skolan och precis överallt där han kom åt. Efter några 
månader hade han runt 300 små spiralfjädrar som han limmade fast under jumpadojjorna, bara för att 
direkt inse att han inte kunde studsa runt med dom, som planerat. Som sagt teori och praktik går inte 
alltid hand i hand. Emellanåt kommer det ganska roliga och oförståeliga förslag på hur vi ska komma 
tillrätta med mindre eller större problem, och här kommer ett av dessa. 
Djurskyddet Sverige har tillsammans med  naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och veterinär-
förbundet framfört ett enligt dom riktigt genomtänkt förslag där de kräver att alla nytillverkade snös-
kotrar ska ha en märkt drivmatta där ett nummer är ingjutet i gummit. Detta nummer kommer då att 
ge ett avtryck i snön och på så sätt kunna spåras till en registrerad ägare. Detta förslag är inte bara 
fördyrande för skoterköparen utan också ganska lönlöst då tester har visat att avtrycken i snön är allt 
för svåra att utläsa om snö och väderförhållanden inte är idealiska. Men om vi bortser från detta, vad 
är dessa märkta mattor till för frågar vi oss? Håll i er nu. 
Efter ett samtal med Djurskyddets förbundssekreterare Lena Hallberg, fick vi svaret att, denna 
märkning är till för att alla som inte tjuvjagar från snöskoter, inte ska bli orättvist beskyllda, och på så 
sätt känna sig mer väl till mods. Errh va? 
Vi ska alltså gå med på att betala en extrakostnad för att få våran snöskoter levererad med en matta 
som har ett id-nummer, för att vi inte ska bli anklagade för jaktbrott? 
Själva idén med mattmärkningen faller platt direkt då den endast fungerar under vissa förhållanden, 
och tror du att en tjuvjagande jägare väljer att använda en skotermatta där han kan avslöja sig? 
Bara att hålla ordning på ett sådant register måste vara i princip en omöjlighet då mattbyte på en skot-
er sker otaliga gånger under dennes livstid, då den är en förbrukningsvara. 
Okej vi tänker lite längre. Kan det vara på sin plats att alla bilägare ska ha speciella däck, då många 
brott begås med detta fordon. Tänk på alla bankrånare som använder bilen som flyktfordon, och visst 
kan man väl tjuvjaga från ett pickup-flak, åtminstone i filmen Jägarna. 
Kontentan av detta skulle vara att alla med märkta däck (inte bankrånarna) skulle kunna känna sig 
lugna och trygga och aldrig behöva bli oskyldigt anklagade för något brott. Skämt och sido, ropar man 
på vargen tillräckligt många gånger och lämnar ifrån sig idiotiska förslag är det till slut ingen som kom-
mer att lyssna på en. 
Behöver vi tillägga att förslaget från djurorganisationerna inte togs emot med öppna armar. 
Vi väntar ivrigt på nästa förslag från dessa organisationer som kanske blir en id-märkt propeller till 
utombordaren, där tydliga avtryck i vattnet ska avslöja tjuvfiskaren, vi väntar.....

Vi gör vad vi kan för att bredda oss ytterligare och vill ha förslag från er hur vi ska gå till väga. Upplev-
elseresor på sport och touringskotrar är överst på önskelistan. Har du ett favoritställe du vill ta oss till 
eller vill veta mer om, ring, faxa, maila eller kom in till oss på redaktionen. Hjälp oss att bli bredare och 
bättre.
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Yeti PRO V-800 är en yrkesanvändares verktyg för 
extremt tungt arbete och krävande terräng. Den 
har ett 60 cm brett drivband – marknadens bre-
daste – som ger ojämförbar bärighet och drag-
förmåga. Yetis speciella boggifjädring och unika 
LTS-framvagn ger dig en mjuk och välbalanserad 
körning även när du utför de svåraste arbetsup-
pgifterna. Ett effektivt kylsystem med en termo-

statstyrd fläktradiator håller motortemperatu-
ren på exakt rätt temperatur även vid låg fart och 
besvärliga snöförhållanden. I tillägg till Yeti PRO V-
800 finns även våra nya helt modeller: Yeti 550 
och Ranger V-800 – två fantastiska bruksmaski-
ner med utmärkta arbetsegenskaper. Gå in och 
besök vår hemsida på www.brp.com.

® ™ Trademark of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates.







SNOWNRACING.SE
0250 - 55 35 55 ORSA

WWW.SNOWNRACING.SE
0250 - 55 35 55 ORSA

Till dessa kärleksfullt tillagade rätter serveras full racingsatsning av väl utvald årgång. Daniel Bodin supportas 
hehjärtat på sin nya Polaris IQ 600 Racer (RR mod), Ted Lindborg, Tom Finne, Robin Norberg byter upp sig 

från skidoo till Polaris i år och vi fortsätter vår satsning på Sveriges mest lovande racingtjej – Petra Lindeborg, 
dessutom har Ulf Lif från Lima tillkommit. Snow n' Racing är ingen traditionell skoterhandlare. Vi focuserar 

100% på upplevelsen och kundvärdet. Varmt välkommen och låt det väl smaka……

Dessert:
Kundservice serverad med glädje och värme
med bl.a dygnetrunt jour och SMS tjänst.

 

   

Varmrätt:
Marknadens bredaste och mest eftertraktade tillbehör
sprogram i välfylld butik. 

   

Förrätt: 
Polaris överlägsna 2008 års modeller. 

   

1.  50% på skoterresa till USA vid köp av skoter. 
2. Släpvagn för 1;- vid köp av skoter. 
3. Touringpaket m kälke för 1;- vid köp av skoter. 
4. Pivario V1, framtiden i din skoter för 50%  
5. ELA ferrita system för 1;- )

 5 st chockerande shoutouts, välj en! 

Vad varje skotergourmet bör uppleva
innan kistlocket slås igen...

Snow n' Racing serverar årets trestegsraket! 
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www.snowtrade.net    www.klim.com











 























AutoMek Umeå   090-148400
Mats Skoter Föllinge   0645-41037
Kalix Snöskoter   0923-12070
Temab Granö   0933-40014
Temab Lycksele   0950-10480
Bohlins Järbo   0290-70402
Revelj Racing   0684-12059
Yamahacenter Luleå   0920-18585
NTC Data Fritid Arvidsjaur 096-17990

Öhlins Återförsäljare:

Hedeviken 507
0684-12059, 12275

www.reveljracing.se

Worldchampion
 06-07



Hitta din närmaste återförsäljare på brp.com.
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glöm inte:

Bli den som får mest kramar på julafton. 
Köp Ski-Doo julklappar till dina nära & kära!
Bli den som får mest kramar på julafton. 
Köp Ski-Doo julklappar till dina nära & kära!

GOD JUL!GOD JUL!
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X 5

PUSH THE LIMITS 

www.sunbike.se
Tel: 0520 723 20 info@sunbike.se
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Önskar en riktigt God Jul!

För coola julklappstips, besök din
närmaste LYNX-återförsäljare!
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Uppskattade julklappar - oavsett vilket 
märke vänner eller släkt kör!
Uppskattade julklappar - oavsett vilket 
märke vänner eller släkt kör!

Hitta din närmaste Snogear-återförsäljare på:Hitta din närmaste Snogear-återförsäljare på:
Tel: 0687-303 75  Fax: 0687-305 50

Thule trailers släpvagnar, 
Snöslungor



















Byggd för dina laster.





Det är nu 11 år sedan vi drog igång SnowRider. Vägen har varit krokig men rolig, då vi alltid har haft 
er läsare som stöttat oss. Faktum är att vi har kvar en stor del av de första prenumeranterna än idag, och 
det tackar vi för.
Vi har länge funderat över hur vi kan gå steget längre för att locka ännu fl er prenumeranter. Därför har 
vi till i år gjort en tävling för just dig som gillar tidningen men inte riktigt kommit till skott och fyllt i 
prenumerationsformuläret på snowrider.se. Är du redan prenumerant och också är tävlingssugen är det 
bara att förlänga din redan befi ntliga prenumeration så får du så klart också var med.
Ska man göra någonting är det bäst att göra det ordentligt resonerade vi och skakade fram ett först-
apris som kan få vem som helst sugen att tävla. Vinnaren i vår tävling går hem med en extrautrustad 
och SnowRider-dekalad 2008 års Polaris Shift och en komplett personlig utrustning till ett sammanlagt 
värde av 100 000:-.
Har du inte hoppat på tävlingen än är det hög tid att göra det nu, du har fortfarnade lite tid på dig, sen är 
det försent.
Kom igen, surfa in på Europas största snöskotersajt www.snowrider.se och fyll i formuläret som ger dig 
chansen att åka nytt i år!

Alla vi på SnowRider

RENUMERERA PÅ 

Värde:

100 000 kr

och PERSONLIG UTRUSTNING från 

VINN 
 EN...
VINN 

Polaris IQ Shift 600 2008!

Vad ska tomten 
komma med i år? 

Sistaminuten julklapp 



Allt detta kan bli ditt! 











Fjällhotellet Lofsdalen
              www.fjallhotelletlofsdalen.se  0680-411 77 
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