








the art of engineering

 HÖG- OCH LÅGVÄXEL!

HANDELSBANKEN

SHELL SMÖRJMEDEL

Yamaha RS Viking

När den kom vände den upp och ned på det mesta. Här var något helt nytt! Design, körställning, 
unika lösningar och nya material för högsta hållfasthet. 

3-cylindrig tyst och ren 4-taktare med grymt vrid. Hög- och lågväxel och massor med finesser. 
Det dröjde inte länge förrän Viking var klassledare inom bredbandstouring och Sveriges mest köpta skoter. 

Full av prestanda och nytänkande. The art of engineering.

Någon måste ligga först och spåra.

www.yamaha-motor.se
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Återigen är det dags att skriva den sista ledaren för säsongen och återigen har tiden fl ugit iväg. Den här 
vintern har inte bara gått overkligt fort, den har också varit fantastiskt nyckfull. Det som i November såg ut 
att bli en kanonvinter övergick i ett snöfritt Sverige (om man bortser från några få förunnade platser), bara 
för att i mitten av Januari återhämta sig och i slutändan bli helt okej. Så mycket snack om miljön som det 
varit denna vinter har jag aldrig varit med om, och det på båda sidor om Atlanten. Vi har varit på resande 
fot under halva Februari och nästan hela Mars i både Sverige, Norge, Finland, Kanada och USA och har 
haft samma väderdiskussioner med alla vi talat med. Det verkar vara som om alla haft en skakig vinter 
som i slutändan har ordnat upp sig.  Men vad är det egentligen som händer.
Är det här en av naturens naturliga cykler och en helt vanlig dålig vinter? Eller kan det vara som så att 
naturen slutligen fått nog av alla ton av längdskidåkarnas vallor som årligen sprids ut i de tusentals mil av 
upplysta skidspår som fi nns överallt i vårt land?
Skämt å sido. Det är lätt att hitta syndabockar och jaga den man tycker ligger lämpligast till. Det klart att 
skidåkarna ger sig på oss skoteråkare då de mer än gärna vill vara för sig själva i den Svenska naturen. 
Det klart att det är tacksamt att ge sig på en grupp människor som gillar att åka på ett motorfordon som 
bevisligen smutsar ner i naturen eftersom den drivs av fossila bränslen. Att sedan snöskotern är betydligt 
renare och tystare nu än någonsin, liksom bara glöms bort i förbudsivern och hetsjakten. Men om vi 
vänder på steken. Debatteras det över huvud taget om hur mycket valla som sprids ut årligen, rätt ner i 
backen och grundvattnet. Hör vi någonsin ett ord om de elektriskt upplysta skidspåren eller de tusentals 
ton av konstgjord snö som årligen tillverkas. Vem ifrågasätter alla arbetstimmar gjorda av dieseldrivna 
pist och lastmaskiner eller bredbandare som preparerar skidspår. Har du hört ett enda negativt ord om 
alla hockeyarenor som ser till att det går att spela året runt, inomhusanläggningar för längdskidåkning,  
energislukande slalomliftar eller uppvärmda idrottshallar?

Ska vi hårdra det hela fi nns det inte mycket vi kan göra i nöjesväg utan att vi på något sätt bidrar till den 
globala uppvärmningen, inse det. 
I jämförelse med industrin så bidrar vi skoteråkare inte speciellt mycket till det hela, men ändock, vi drar 
ändå vårt lilla strå till värme-stacken. 
Det jag vill säga är att vi är lika stora kålsupare allihop, längdskidåkare hockeyspelare eller skoteråkare, 
oavsett om vi vill det eller ej, och att allting i slutändan belastar miljön på ett eller annat sätt. 
Ska vi sluta förlusta oss oavsett om vi står på ett par lagg eller sitter på en skoterdyna? Absolut inte, det 
räcker om vi också fortsättningsvis sätter ribban högt då det gäller miljöutveckling och alltid gör vårt 
bästa.
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Sponsor World Championship Snowcross

www.p–original.com
General Agent Norden: Allrondservice AB

Pilgrimcenter 110, 840 58 Pilgrimstad
+46 693 - 313 40, fax: +46 693 - 313 41

email: p-original@telia.com

MADE IN
SWEDEN

no
time

for
cold
feet

Nordens
mest sålda
värmestövel

Det finns bara
ett original!

Men när du väl provat är du fast. För RF-chassit är magiskt och 
obeskrivligt perfekt. Det förvandlar skotern till en lättmanövrerad, 
mångsidig och totalfokuserad projektil. Där allt sitter som det ska. 
Där du och maskinen är ett – och fullständigt oslagbara. 

RF-KÄNSLAN ÄR 
SVÅR ATT BESKRIVA

Ski-Doo® –  världens mest köpta snöskoter

brp.com
ski-doo.com

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

Distributör i Sverige BRP Sweden AB. Tel 090-17 28 20

 EXPEDITION SPORT

SKANDIC TUNDRA

FREESTYLE BACK COUNTRY FREESTYLE PARK

FREESTYLE SESSIONLEGEND V-810
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I Björnlyan-konceptet ingår 
modellerna för en skoter 
eller två skotrar och pulka
S1335 
Totalvikt 650 och 750 kg, Obromsad.

S1533 
Totalvikt 650 kg, Flakstorlek 152x325 cm. Obromsad.

S1537 
Totalvikt 1000 och 1250 kg Flakstorlek 152x365 cm. 

Broms

S1938
Totalvikt 1000 och 1250 kg, Flakstorlek 188x380 cm. 

Broms

S2240
Totalvikt 1250 kg Flakstorlek 220x402 cm. Broms.

Bästa transport av 
skoter på väg
Anpassade släpvagnar för din snöskoter från Sveriges i särklass 

största släpvagnstillverkare. 

Helsvetsade och varmgalvaniserade släpvagnar i olika storlekar. 

I Björnlyankonceptet finns många olika modeller att välja på, från obrom-

sad släpvagn för en skoter till stora släpvagnar för två skotrar och pulka. 

Med huv blir den ett utmärkt skotergarage. Praktiska tillbehör som sko-

tergrind, jeepdunkhållare, verktygslåda mm.  

Industrigatan 16, 553 02 Jönköping, 036-18 19 50, www.fogelsta.com

www.bjornlyan.se

Hitta återförsäljare på





Motorn är hjärtat i en Lynx snöskoter. Och med Rotax SDI-motor 
får du inte bara hög effekt och enastående prestanda, utan även 
omtanke om miljön och låg bränsleförbrukning. Avgasutsläppen 
är till och med hälften så låga som utsläppen från en konven-
tionell 2-taktsmotor. Och i tider då bensinpriset svänger hit och 
dit gör såklart varje deciliter skillnad! Denna high-techmotor är 
försedd med digital bränsleinsprutning istället för förgasare, 
vilket gör att exakt rätt mängd bränsle sprutas in i varje cylinders 
överströmningskanaler så snart avgasportarna stängts. Denna 
indirekta insprutning minskar utsläppen eftersom inget oförbränt 
bränsle kommer ut via avgassystemet. Och mindre bränsle be-
hövs. Det är inte svårt att förstå varför vi, och kunder som provat, 
älskar SDI-motorn.

brp.com®™ Trademark of Bombardier Recreational Products Inc. or its affi liates.

DISTRIBUTÖR I SVERIGE: BRP SWEDEN AB. 
FÖR NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE SE BRP.COM

Buolas är en vind- och vattentät skoterkänga som är 
fodrad med äkta ull och Sympatex, en kombination som 
håller fötterna varma och torra när temperaturen ligger 
isande låg och vinden biter tag. Kängan har en bred läst 
med ett bra hälgrepp och en rymlig tådel för att passa 
nordiska fötter. Finns i välsorterade skoter- och sport-
butiker samt även hos Granngården.
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Läs mer på www.graninge-outdoor.com
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Närmaste återförsäljare hittar du på vår 
hemsida eller ring 020 - 35 00 35!

KOM OCH SE NÅGRA AV VÅRA NYHETER INFÖR 2008 
PÅ VÅR RIKSTÄCKANDE ROAD-SHOW! 

Helt nytt touringprogram! 
Suveräna F-serien!

VI ÄR SNART PÅ EN ORT NÄRA DIG! HÅLL KOLL PÅ 
WWW.ARCTICCAT.SE

CAT CA  H NYHET!   CAT CASH
Beställ din nya Arctic Cat till ett extra bra pris!
Kontakta din Arctic Cat återförsäljare för mer information.





Arctic Trail 2006











4P RACING TEAM PRESENTERAR
Christian Salemark
Team: Fabriksåkare Arctic Cat Sweden

Meritlista:
• 4 SM guld som juniorförare
• 4 Vinster i seniorklassen! (440/800cc)
• 21 raka segrar och över 100 st heat segrar
vintern 05/06
• 1:a Arctic Cat Cup På väg till friheten

Snow är som gjord för skotertransport. En utmärkt vagn 
som bjuder fullt skydd för skotrar, långbandare, pulkor 
och annan utrustning till skoterturen. Kyla och bistert 
klimat bekommer den inte överhuvudtaget, något som
vi norrlänningar vet med säkerhet. 

Snow är försedd med en tålig, aerodynamisk aluminium-
kåpa med lås. En kåpa som även kan förses med last-
bågar för ytterligare lastutrymme. Den invändiga last-
höjden är extra generös tilltagen vilket gör det möjligt 
att även lasta maskiner som kräver högre höjder. 

En annan nämnvärd finess är att Snow är försedd med 
skruvtipp som förenklar lastningen och lossningen.
När du är färdiglastad är det bara att åka iväg på tur. 
Släpet tål uppkörning av riktigt tunga maskiner och 
vissa av modellerna i Snowserien har dessutom 
inbyggda hjulhus, för att utnyttja släpets fulla bredd. 

Kanske inte så konstigt att det är vi som hjälper
de bästa skoteråkarna med transporten.

Mer information och
komplett modellprogram:

WWW.TIAB.COM





FinansFinan



Foto: www.actionmedia.se



®

–freedom to choose

För 50 år sedan uppfanns den första snöskotern.
Sedan dess har i princip allt på den utvecklats. Utom variatorn.

Pivario presenterar nu V1 –  världens första elektroniskt styrda
variator för snöskotrar. Med tre optimerade körlägen i en och
samma maskin tvingas du inte längre välja mellan en renodlad
racing-, touring- eller yrkesmaskin. 

Nämnde vi att den är snygg också?
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från och med nu väljer du!

evolutionrevolution

Produktinformation och
närmaste återförsäljare:

www.pivario.com

Din Arcticleverantör i Jämtland!

















 



Regerande Världsmästaren Peter Ericson | Speakers:
Christer Liljenberg, Thorleif Hansen & Per Busk (Euro-
sport, SVT24) | Olle Olsson FQX-uppvisning (backflip!)
Restaurangtält | Stort aktivitetsområde för publiken med 
Tubing i underbacken, Repellering, Snöbowling, 
Monsterpulkabacke, Miniskotrar | Ockelboracers 
Kändisrace med bla Sebastian Hohenthal, Mats 
Nilsson, Peter Sundfelt, Mattias Särnholm | Utställare & 
försäljare | DJ: Ras I Door | SSC 440 med Sverige-eliten 

SAMARBETSPARTNERS: OFFICIELLA LEVERANTÖRER:

OFFICIELLA MEDIAPARTNERS:

BOENDE OCH BILJETTER
VISITFALUN.SE  023 - 830 50

HANDIKAPPASSISTANS PÅ ARENAN:

Tel: 023 - 70 31 70

Missa inte årets Bankett!
Trerätters middag, bar, dansgolv, Entertainer: 
Governor Andy, DJ: Ras I Door, modevisning, 

mingla med eliten, extra prisutdelning mm
Bankettbiljetter släpps 5 mars. OBS! Begränsat antal.



Vi har masssor med nya & beg. delar 
till alla märken, cylinderborrning

samt vevaxelreparationer

Missa inte!, Missa inte!, Missa inte!Ny webshop

Ny
webshop

Öppet tider
Mån - Fre 10,00-17,30
Lunch 11,30-12,30

Tel: 0920- 341 42
Fax: 0920- 341 61
Mobil: 070-573 44 40

Tel 0640-45117, 070-377 51 15

Beg.SkoterdelarBeg.Skoterdelar

www.vilhelmina.emarknad.se/wst  wst.demontering.ab@spray.se

Tillbehör, Stötdämparrenovering,
Cylinderborrning, vevaxelrenovering mm

Lokalgatan 13, 912 34 Vilhelmina

Öppet mån-fre 10,00-17,30 
Lunch 11,30-12,30

Telefon 0940-10051

 Tel: 0687-303 75  Fax: 0687-305 50

Service, Tillbehör & Reservdelar

Thule trailers släpvagnar, 
Snöslungor

SNOW-RAIL rampen är ett nytt system för att lätt och 
smidigt åka upp på släpvagn, pickups och in på golv 
utan att skada styrstål eller golv. 
Bredden på Snow-Rails anpassas lätt för både 
skoter och fyrhjuling.

system

FIBER AB

782 34 Malung  Tel 0280-125 70
Fax 10042 www.imexfi ber.se  

Finns hos alla välsorterade sko ter hand la re                                                                                  
 och marknadsförs av:







































Namn:

Adress: 

Porto Betalt

SVERIGE

Stäng munnen och inse att det här numret av SnowRider är slut nu, du får helt enkelt börja om igen och läsa 
denna tidning från början,  nästa nummer kommer ju inte förrän om en månad.
Orkar du inte vänta så länge kan du alltid prenumerera, eftersom du då får tidningen lite tidigare än om du 
skulle traska ner på macken. Ha också i åtanke att det är farligt att promenera då du inte bara utsätter dig 
för yttre faror så som att bli rånad, halka, bli förkyld eller förköpa dig på godis när du ändå är i affären. Äter 
du för mycket godis, får du inte bara hål i tänderna, du riskerar också att bygga på dig några extrakilon som i 
slutändan kan leda till rejäl övervikt. Överviktiga riskerar inte bara att få hjärtinfarkt, högt blodtryck och dåliga 
knän, de har också svårare att få brudar. Så om du inte vill bli en snorig överviktig tandlös haltande oskuld som 
blir rånad stup i kvarten, prenumerera, NU. För din egen skull.

Hoodisar för tuffi ngar...

Fax: 0250-22883, www.snowrider.se



Gör det på rätt ställe.

Vill du synas?Vill du synas?
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Snow Mec
Smaragdvägen 22
961 46 Boden
snowmec@egonet.se
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PURE ACTION

PURE POLARIS ÄR ORIGINALTILLBEHÖR FÖR DIG OCH DIN POLARIS. BESÖK DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR ATT SE VÅRA NYA MASKINER OCH TILLBEHÖREN FRÅN PURE POLARIS.

TILLBEHÖR

För mer information: www.polarisindustries.comwww.polarisridersclub.com

POLARIS IQ
NYHET

“The best performing, stock trail machine we’ve ever driven.”

PROVA VINNARMASKINERNA I 600 KLASSEN

IQ FINNS MED FYRA OLIKA 
MOTORER. 600 HO, 600 HO CFI, 
FST OCH DRAGON MED 700 CFI. 
FST ÄR FYRTAKTAREN MED TURBO 
OCH CFI (CLEANFIRE INJECTION) 
ÄR DEN RAPPA TVÅTAKTAREN MED 
EFFEKTIVARE FÖRBRÄNNING. 

IQ 600 HO IQ 600 HO CFI
IQ FST IQ DRAGON 700 CFI

”The Polaris 600 HO CFI IQ had the most predictable handling, the most confi dent 

 steering, the best suspensions, the strongest engine and good ergos. How can it lose?”

SnowGoer Magazine - USAs största skotertidning efter att ha testat Polaris IQ 600 HO.

NU HAR DU CHANSEN ATT GÖRA 
EN RIKTIGT BRA AFFÄR PÅ 

DESSA MASKINER!
BESÖK DIN LOKALA 

ÅTERFÖRSÄLJARE OCH 
PROVA MASKINERNA 

I 600 KLASSEN

600 TOURING

7 8 8 0 0 6 0 0 1

POSTTIDNING B
SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora


