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Jag har alltid sett upp till äventyrare 
som Göran Kropp och Ola Skin-
narmo, det dom gjort är helt otro-

ligt, jag menar vem får för sig att cykla 
till Mount Everest, klättra upp på 8848 
meters höjd och sedan cykla hem igen?  
Sen har vi nästa lirare, åka skidor ensam 
till Sydpolen, ensam, helt galet.. Eller?? 
Som sagt, detta är mina idoler. Dom har 
visat vad en människa kan klara av bara 
man ger sig fan på det, samt att man trä-
nar och planerar en hel del. Hm tränar... 
njae det vet jag inte om det är min grej. 
Visst,  jag har gjort några tappra försök 
att gå på gym samt joggat nån kilometer, 
men mer har det aldrig blivit, och min 
astma har väl inte gjort saken bättre. 
Kanske skulle behöva träna mer, men 
chips och cola är ju så gott?

Jag hade mina idèer för några år sen 
att göra en liten ”Göran Kropp”. Det 
vill säga cykla hemifrån till Kebnekaise 
(Sveriges högsta berg) spatsera upp på 
toppen och sen cykla hem igen. Försök-
te få med en kompis i tre års tid sen gav 
jag upp och allt rann ut i sanden. Flera 
år senare och några kilon också för den 
delen, kom jag och en jobbar kompis på 
den briljanta idèn att göra en riktigt lång 
skotertur, riktigt LÅNG!

Efter en sån där middag man har i 
jobbet (firmafest) som ofta slutar med 
en massa öl ( också denna ) satt vi och 
pratade om att hitta på nåt kul. Helst  att 

Att utmana sig själv och naturen har lockat 
modiga män och kvinnor i århundraden. Häng 
med Linus Beimo på hans förberedelser och 
den nätta trippen till Ryssland, på snöskoter.

Av: Linus Beimo

göra nåt som ingen annan gjort eller i alla 
fall nåt lite ovanligt. Då jag gillar att köra 
skoter, samt att jag gillar att köra långt, 
kom idén upp att köra från Skellefteå till 
Ryssland och tillbaka på skoter. Denna 
kompis jobbar i Stockholm och har så 
vitt jag vet inte kört många meter skoter 
i sitt liv, men han verkade sugen ändå 
och satt och skissade om budget och 
diverse på en servett. Eftersom jag hade 
mera erferenhet av skoterkörning tog jag 
på mig ansvaret att planera äventyret. Vi 
höll kontakten och allt verkade frid och 
fröjd tills jag insåg att personen i fråga 
inte var så intresserad som tidigare. Surt 
sa räven. Diskuterade detta varje kväll 
med min sambo, försökte få rätsida på 
allt för jag ville verkligen att detta skulle 
bli av, vad göra? Mina kompisar som jag 
normalt kör skoter med gillar inte denna 
typ av körnig alls. Att sitta och mala mil 
efter mil kräver sin man. 

”Jag kör själv till Ryssland”,  sa jag 
lite kaxigt. Det kan väl inte vara så märk-
värdigt. Skoter har jag ju kört i flera år, 
engelska pratar ju dom flesta och jag 
behärskar ju det språket skapligt i alla 
fall. Detta borde jag väl klara av? Skoter 
hade jag redan, en -07 Ski-Doo 550x. 
Visst, absolut inget monster men den 
gör sitt jobb, då det gäller att flytta rö-
ven från punkt A till punkt B. Okej det 
tar ju längre tid att komma till punkt B, 
men som sagt, skotern gör sitt jobb. 

550 X:en kändes tillräckligt tillförlitlig 
för detta uppdrag, så jag koncentrerade 
mig på att planera annat som gällde re-
san istället.

Den 8-kantiga branden.
En solig sommardag kom ett telefon-
samtal från min dotter som just kommit 
hem från skolan. 

–Pappa det brinner i Logen! (Hemma 
på gården i vårt stora förråd), sa hon.

Hoppade in i bilen och åkte hem fort 
som bara den och möttes av ett eldhav. 
Vår 8-kantiga loge från 1800-talet stod 
helt övertänd. Brandkåren anlände och 
konstaterade att det inte var lönt att 
försöka släcka. Förutom all ved samt i 
stort sett alla saker man normalt sett har 
i förråd och garage, så stod våra skotrar 
där inne.

Jag kan säga att det blir inte mycket 
kvar av en REV efter en sådan brand. Tur 

man har helförsäkrat! Efter några måna-
der när allt var klart med försäkringbola-
get, var det så dags att börja leta efter 
en ny maskin.

Efter jobbet en dag stannade jag på 
Nila Fritid i Malå, där jag trillade över en 
skoter som trots fyra år på nacken såg 
ut som ny.  Efter den rutinmässiga ge-
nomgången skakade vi hand och gjorde 
affär. Helt plötsligt var man ägare till en 
Renegade SDI 600 från 2005. Jag pra-
tade lite med försäljaren om mitt kom-
mande äventyr, som genast hakade på, 
de skulle ställa upp med reservdelar 
som jag skulle få låna med mig på resan 
samt att jag skulle få handla till rätt pris. 
Kanon, mitt projekt hade börjat rulla.

Väl hemma igen, tog jag in skotern i 
värmen och började plocka bort dekaler. 
Skotern skulle vara svart och jag hade 
planer på att få ihop lite sponsorer, så 
att de skulle få synas ordentligt. När jag 

Fotade mig själv efter en ruggigt kall natt i Juoksengi vid gränsen mot Finland. Här 
hade jag redan förfrysit tummarna, och man ser att ansiktet ser lite svullet ut. Okej 
kanske lite nyvaken också. Men kallt var det.
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stod och beundrade min skoter kom jag 
på idén att bygga en ljusbox. Dessa sit-
ter ju normalt på rallybilar med baktan-
ken att just lysa, som bara den. Tanken 
med dessa är att alla extraljus sitter ihop 
för att enkelt kunna monteras på och av, 
samt att ljusboxen minskar luftmotstån-
det jämfört med lösa extraljus. Detta bryr 
jag mej givetvis inte om. Jag ville ha detta 
då man inte kan ha för mycket ljus och 
att det skulle se helt grymt ut med en 
skoter som hade ljusbox.

Jag letade lite på nätet innan jag till slut 
hittade lämpliga extraljusinsatser gjorda 
för montage i ljusboxar, plus i kanten 
att det var xenonljus. Kontaktade NBB 
som såg detta som en ypperlig chans att 
marknadsföra sina extraljus. Fränt, detta 
projekt rullar ju på bra! Extraljus på sko-
ter, jag gissar att jag är först med detta?

Många timmar i garaget senare bör-
jade man ana något som skulle kunna 

vara en ljusbox eller ett tryne på en för-
vuxen gris, herregud vad stor den blev, 
men grym.

Mekonomen i Skellefteå hjälpte mig 
med hjälmlyse som jag knåpade ihop 
själv av några kraftiga dioder, kändes lite 
vemodigt att kapa sönder och bygga om 
fullt fungerande nya lampor.

Pryljakten
Dekaler började hitta sin plats på sko-
tern och allt började kännas ”på riktigt”. 
Tillbringade en hel del tid vi datorn och 
jagade prylar som skulle vara bra att ha 
med sig, ja du vet utifall att.  Hm, ska 
kanske kolla upp min färdväg? Jag vis-
ste att jag sett någon som pysslade med 
ledkartor till GPS. Tillbaka till datorn 
och leta vidare, hittade till slut  Mikael 
Nordlund på kartman.se, som tagit fram 
dryga 5600 mil skoterledkarta till GPS. 
Kom fram till att valet av GPS inte skulle 

bli så svårt, då ledkartan lirade bäst med 
Garmin. Då jag ändå var igång tog jag 
kontakt med Garmin som hakade på tå-
get och vi kom fram till att deras modell 
276c skulle passa som handen i hand-
sken för denna expedition (expedition 
låter fränare än resa).

Byggde ett fäste för GPS:en på sty-
ret och monterade strömförsörjningen. 
Kopplade även in reläerna till mina xenon 
extraljus. Sen satt jag länge på skotern 
och funderade på en liten tokig idé om 
hur jag skulle sova under resan. Tror inte 
att jag tänkte på hotell eller vandrarhem 
längs vägen. Jag skulle sova ute, i sov-
säck. Något som jag aldrig provat vinter-
tid. Jag kom på att om jag monterade en 
aluminiumrigg mellen skotern och pack-
kälken, skulle jag kunna göra en slags 
sängbrits där, och på så sätt komma 
upp från den kylande snön. Sen täcker 
jag hela ekipaget med ett stort tält. På 

så sätt skulle ingen se att en skoter stod 
parkerad ute i skogen mitt i natten. Vem 
som nu skulle vara ute i urskogen den 
tiden. För att kunna göra detta behövdes 
en packpulka, inte bara för min sängrigg 
utan för att få med sig allt nödvändigt 
på resan. Valet blev enkelt då jag vid 
några tillfällen i arbetet besökt Persson 
båt som tillverkar Nilapulkan. Dessutom 
hade jag läst på en hel del vad folk tyckte 
om pulkan på nätet. Jag åkte dit och pra-
tade med dom om mitt projekt och tro 
det eller ej, så var dom sugna att haka på 
Rysslandsexpressen dom också.

Jag fick följa med ut på fabriken och 
säga till om jag ville ha den på något spe-
ciellt sätt och efter lite funderingar valde 
jag att förlänga skidorna/belagen bakåt. 
När jag kom hem värmde jag belagen 
och vek upp dom som en skidspets, så 
att det skulle bli lättare att backa. Jag 
monterade även deras TH drag. 

Foto: Jan Markström 
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Då jag kände att jag ville packa sa-
kerna i pulkan på ett riktigt vattentätt sätt 
valde jag att packa det känsligaste i vat-
tentäta säckar, hittade jättebra sådana 
hos ”Neverlost” som gör alla grejor i en 
riktigt ”lysande” orange färg. 

Väl hemma tog idéerna fart igen. Jag 
letade en leverantör som skulle kunna le-
verera dom aluminiumrör jag behövde till 
min sovplats. Till slut hittade jag en firma 
som heter Press & Son och dom bygger 
bland annat båtgarage av aluminiumrör 
och presenning. Verkligen jättefina gre-
jer som håller. Jag ringde ner och nämde 
mina planer. 

”–Det kommer aldrig att gå, du är 
galen”, sa dom (något som jag nu hört 
ett antal gånger under projektets gång) 
men jag stod på mig och skickade ner 
skiss efter skiss på hur jag ville ha det. 
Det slutade med att personalen på fö-
reteget hängde i diverse rör ute på de-
ras lager för att kolla hållfastheten innan 
dom skickade upp en laddning med 
grejer till mig.

Det gick väldigt bra att hitta 
lämpliga fästpunkter för alla rör 
som behövdes,dessutom var dom 
teleskopiska,så jag var aldrig låst till ett 
visst mått. Det skulle aldrig fungera ute 
i djupsnön om jag ej kunde justera rig-
gen. Tanken var att täcka allt ihop med 
en tältduk som var fyrkantig, men tack 
vare Snowrider kom jag i kontakt med 
”Bergans of norway” som är ett företag 
som tillverkar kläder och outdoor prylar 
för äventyraren.

Dom gillade idèn och deras Wiglo 
tält blev helt perfekt till mig och mitt eki-
page. Så det blev ju mycket bättre än 
min tältduks tanke från början. Funde-
rade mycket på vad jag skulle använda 
för sovsäck, Jag hade ju i och för sig en 
sovsäck hemma som hade en komfort-
temp på -10 grader, men jag gissade att 

det kunde bli bra mycket kallare än så, 
vad göra? Jag ringer våran alldeles egna 
äventyrare Ola Skinnarmo, han borde 
veta ett och annat om att sova ute i ky-
lan... Han gav mig tips om den varmaste 
sovsäck han provat. Den var lite stor i 
packvolym men det rörde ju inte mig, då 
jag hade packpulka och inte skulle dra 
den med skidor och jag räknade med 
att den skulle rymmas i packpulkan utan 
problem. Ola tipsade även om en SPOT 
tracker GPS sändare, en smart liten pryl 
som både kunde användas som nöds-
ändare om något skulle hända samtidigt 
som man skulle kunna följa min resa på 
internet. Det lät ju inte alls dumt, så tack 
vare hans tips fick jag låna med mig 
en sådan och vår lokala tidning Norran 
gjorde  en länk på deras hemsida så att 
folk kunde följa mina strapatser. Det blev 
mer än lyckat och tidningen ringde mig 
varje dag under resan och la ut mina ko-
mentarer på deras hemsida. Den blog-
gen låg i topp flera dagar. Riktigt kul att 
så många följde mitt äventyr.

Nu började det bli allvar, det kändes 
som om jag hade skaffat det mesta och 
jag kände mig ordentligt taggad. Tanken 
var att hämta hem lite ”bra att ha grejer” 
till skotern i tid, men som vanligt var man 
ute i sista sekunden.

Dag 1
Samma dag som avresan skulle ske fick 
jag först hoppa in i bilen tidigt på mor-
gonen, åka 16 mil för att hämta prylarna 
till skotern, taskig planering av mig själv. 
Hemma igen var det tokpackning i sista 
minuten, för att komma iväg. 

Insåg att jag inte skulle få plats med 
mina vadderade skyddsmuffar som man 
fäster över handtagen på skotern, kanon 
tänkte jag när jag fixade dom, jag som är 
så frusen om händerna. 

Barnen hade redan åkt till skolan och 

frun i huset hade åkt på jobbet, så där 
stod man nu, redo att sätta sig på sko-
tern och styra norrut. Ingen avskedspa-
rad, och det hade börjat regna. Drog 
igång I-pod:en och skruvade upp vo-
lymen på jackärmen, fränt det funkade 
kanon. Broderade symboler på ärmen 
och en tunn kabel som kopplas ihop 
med mp3-spelaren i bröstfickan. Nice. 
Tack Bergans! Drog igång skotern och 
brakade iväg. Bestämde mig för att köra 
efter GPS:ens ledförslag, så det var 
bara att ånga på. 

När jag kom till Byske efter ca 60 ki-
lometers skoteråkande upptäckte jag till 
min stora förvåning att draget och lyft-
bågen böjts kraftigt. Tankarna flög runt 
i huvudet. 

–Detta kan inte vara möjligt och hur 
fan ska detta hålla hela vägen. Bara att 
hoppas på det bästa och ta ner tempot 
lite, trots att jag inte alls kört fort. Med-
ans jag stod på macken kom det folk 
som var nyfikna, dom hade läst i Nor-
ran om min resa, och en av dom drog 
fram mobilen och fotade mitt ekipage. 
Bilden låg senare på tidnigens hemsida. 
Klockan hade nu slagit 16:00 och teleo-
nen ringde, det var dags att lämna min 
dagsrapport till nyss nämda tidnig.

Resan fortsatte och i Jävre var det 
dags att ta sig en titt igen på draget. 
Skruvarna som sitter runt lyftbågen och 
håller fast draget var lösa eftersom att 
distanserna ätit sig in i draget. Verkty-
gen ligger längst ner i pulkan, bort med 
allt på lasträcket för att komma åt dom, 
drog åt skruvarna som klämmer fast 
draget mot lyftbågen. Lasta på allt igen 
på pulkan och banda fast allt med 6 st 
spännband.

Åkte vidare mot Piteå, lämnade sko-
gen bakom mig och åkte ut på havet, 
körde på blåis i någon kilometer i mörk-
ret. Ganska omgående började skotern 

larma för överhettning så det var bara att 
svänga in i skogen igen.

Åkte vidare mot Antnäs där jag stan-
nade för att tanka. Efter tanknigen åkte 
jag ut på leden och hittade ett lämpligt 
ställe att stanna för natten. Började om 
med proceduren att lasta av pulkan. Det 
gick betydligt bättre när man visste att 
man inte behövde spänna fast allt igen, 
direkt. Allt gick mycket bra. Urriggning 
av brits och tält gick som en dans. Det 
var riktigt skönt att krypa ner i sovsäck-
en, trots att det inte blev så många mil 
första dagen.

Dag 2
Vaknade till ett underbart väder, och såg 
till att få i mig lite föda. Packade ihop tält 
och övriga tillhörigheter. Första vägöver-
farten jag gjorde hängde sig pulkan or-
dentligt på plogkanten och jag fick böka 
ordentligt innan jag kom vidare. Började 
rulla längs kusten mot Persön för att fylla 
på tanken. Passade på att stoppa i mig 
lite mat när jag ändå stod still. Fortsatte 
via Töre, upp mot Morjärv där jag åkte 
efter riktigt gamla ledkryss som låg rik-
tigt långt ifrån varandra. Fick snurra på 
rejält där för att hitta vidare, men till slut 
så kom jag rätt. Efter cirka 18 mil  varav  
minst  2 mil var sjö började jag närma 
mig Överkalix, där jag skulle möta upp 
med Brynolf på Barents Cour Center 
som fixat mitt Ryska turistvisum. Jag 
slog en signal till honom och sa att jag 
snart var framme och vi bestämmde att 
vi skulle ses på macken då det ändå var 
dags för att tanka. Jag körde till macken 
och fyllde upp tanken. Efter ca 30 min 
dök han upp och gav mig visumet och 
telefonnumret till killen som jag skulle ta 
kontakt med i Salla,som ligger 2 mil från 
Ryska gränsen. Han ritade även upp en 
skiss på vilka städer jag skulle passera 
på vägen mot Salla. Då det var dags att 

Test, allt kändes riktigt bra och min idé om att täcka hela mitt ekipage med ett stort tält funkade riktigt bra.
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Här är jag just utanför Rovaniemi. En Finne skulle senare komma hit, jag frågade 
om bensinstationer i närheten, men som alla vet så pratar inte alla från vårt grann-
land det engelska språket. Så hans beskrivningar ritades i snön. Det funkade det 
också.
Samma som föregående, här syns också att draget på min skoter har vikts neråt re-
jält. Var orolig att jag skulle riva sönder skotern ännu mera. Tur nog så kan Finnarna 
ta väl hand om sina skoterleder.

rulla vidare hade det naturligtvis blivit 
mörkt, tur nog har jag ordentligt med 
lyse.

Jag åkte vidare mot Juoksengi via Pol-
cirkelleden som var riktigt fi n. Det bö-
jade bli riktigt kallt och jag hade svårt att 
få värme i fi ngrarna trots handtagsvär-
mare och ordentliga handskar. Framme 
i Juoksengi letade jag rätt på ett lämpligt 
ställe att övernatta. Jag hade nu kört ca 
9 mil till från Överkalix så klockan bör-
jade bli rätt mycket. Jag bestämde mig 
för att komma i sovsäcken så fort som 
möjligt då jag var helt genomfrusen. Jag 
skippade min sov-rigg för att spara tid 
och placerade liggunderlaget direkt på 
snön, täckte över hela ekipaget med mitt 
tält och kröp ner.

Fingrarna hade börjat ömma ganska 
rejält och det tog en bra stund innan jag 
fått värmen.

Dag 3
Jag fi ck fem timmars sömn, sen ville 
kroppen min inte sova mer.

Vaknade upp till solsken, men det var 
kallt. Då jag började packa ihop allt för 
avresa kände jag att något var fel med 
mina fi ngrar.  Båda fi ngertopparna på 

tummarna var alldeles hårda och det 
hade börjat blöda under naglarna på 
dom. Försökte att packa det mesta med 
handskar på men det var inte allt för 
lätt ska jag säga, prova själv att spänna 
spännband fulla med is med handskar 
på.

Det dök även upp en äldre herre på 
skoter som kom fram och pratade lite. 
Han pratade nåt om att bli fi lmad närma-
re gränsen, förstod inte riktigt vad han 
menade. När jag kom fram till gränsen 
läste jag på skyltarna och förstod vad 
han menade. Det fanns en webkamera 
där, så det var bara att ringa hem till fa-
miljen och vinka in i kameran. Kändes 
faktiskt lite overkligt att ha kört skoter 
ensam ända hit.

Medan jag stod och beundrade utsik-
ten kom en till skoteråkare fram till mig 
och pratade lite. Då jag ville fota honom 
ville han nästan ej vara med på bild. 
Orsaken? Han  hade sonens Ski-Doo 
hjälm och själv åkte han Yamaha. Han 
skämdes alltså! Jag fotade ändå. Han 
trodde inte sina öron när jag sa vart jag 
kört ifrån och vart jag var på väg. Han sa 
att leden var fi n på Finska sidan. Dags 
att dra vidare, lämnade Sverige bakom 

mig och stannade till för att tanka direkt 
på den Finska sidan.

Gissa om den obemannade macken 
tog betalkort? Nej! Tur att souvernirsho-
pen hade öppet. Hon som jobbade där 
lät mig växla till mig lite Euro, så att jag 
skulle kunna tanka.

Lederna mot Rovaniemi var riktigt fi na 
och det rullade på. Cirka 13 mil senare 
stod jag och studerade en ledkarta över 
staden då ett gäng Finnar stannade och 
efter lite skoterprat  erbjöd en av dom att 
hjälpa mig med draget på skotern. Men 
då allt verkade ha hittat sitt läge och dra-
get ej åkt längre ner tänkte jag att skulle 
tordas fortsätta till Salla där en verkstad 
skulle fi nnas. 

Efter tankning i Rovaniemi var det 
dags att sikta mot Kemijärvi. En resa på 
runt 10 mil. Eftersom jag kämpat på rätt 
bra på skoterdynan  började det faktiskt 
ta emot. De ömmande fi ngrarna gjorde 
inte saken bättre. Väl framme i Kemijärvi 
tankade jag upp skoter och fi ck i mig en 
banan. Kallt som det var drog jag på mig 
min dunoverall som jag fått med mig. 
Jag använde den faktiskt under mina 
skalplagg. Nu kändes allt lite bättre även 
om jag var riktigt trött. Åkte vidare i  tre 

mil och blev sen så trött att jag mer eller 
mindre vek av leden för att slå upp tältet. 
Bottenlöst!  Både skotern och pulkan 
sjönk ner som en sten och mina lysen 
lyste nu upp trädtopparna.

Jag fi ck lossa kälken, spänna en rem 
i den och dra den för hand tillbaka till 
spåret. Tillbaka till skotern och börja 
gräva. 32-millimeters mattan var inte det 
bästa här kan jag säga. Kom upp på le-
den igen. En mil senare fanns inget val 
längre och vid en övernattningsstuga 
mitt ute i fi nska ödemarken somnade 
jag. Dag tre var över, och cirka 27 mil 
avklarade.

Dag 4
Dagen började med den obligatoriska 
packningsproceduren, som gick sämre 
och sämre på grund av mina fi ngrar. Det 
blödde fortfarande under naglarna men 
inget verkade ha blivit svart av huden så 
jag hoppades att allt skulle gå bra. Da-
gens etapp börjades  med att köra över 
en mäktig hängbro som gick över en 
fors intill stugan där jag sov. Efter cirka 
6 mil kom jag till en enorm skidort som 
för mig låg mitt ute i skogen, rätt mäktigt. 
Först trodde jag att jag var i Salla, men 

Bilden är tagen bara efter några mils körning 
utanför Medle. Strålande sol, strax efter den-

na bild togs upptäckte jag att tratten var borta 
från kälken, den släppte troligtvis då jag kört 

igenom grymt mycket fl övatten tidigare.
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Då jag kände att jag ville packa sa-
kerna i pulkan på ett riktigt vattentätt sätt 
valde jag att packa det känsligaste i vat-
tentäta säckar, hittade jättebra sådana 
hos ”Neverlost” som gör alla grejor i en 
riktigt ”lysande” orange färg. 

Väl hemma tog idéerna fart igen. Jag 
letade en leverantör som skulle kunna le-
verera dom aluminiumrör jag behövde till 
min sovplats. Till slut hittade jag en firma 
som heter Press & Son och dom bygger 
bland annat båtgarage av aluminiumrör 
och presenning. Verkligen jättefina gre-
jer som håller. Jag ringde ner och nämde 
mina planer. 

”–Det kommer aldrig att gå, du är 
galen”, sa dom (något som jag nu hört 
ett antal gånger under projektets gång) 
men jag stod på mig och skickade ner 
skiss efter skiss på hur jag ville ha det. 
Det slutade med att personalen på fö-
reteget hängde i diverse rör ute på de-
ras lager för att kolla hållfastheten innan 
dom skickade upp en laddning med 
grejer till mig.

Det gick väldigt bra att hitta 
lämpliga fästpunkter för alla rör 
som behövdes,dessutom var dom 
teleskopiska,så jag var aldrig låst till ett 
visst mått. Det skulle aldrig fungera ute 
i djupsnön om jag ej kunde justera rig-
gen. Tanken var att täcka allt ihop med 
en tältduk som var fyrkantig, men tack 
vare Snowrider kom jag i kontakt med 
”Bergans of norway” som är ett företag 
som tillverkar kläder och outdoor prylar 
för äventyraren.

Dom gillade idèn och deras Wiglo 
tält blev helt perfekt till mig och mitt eki-
page. Så det blev ju mycket bättre än 
min tältduks tanke från början. Funde-
rade mycket på vad jag skulle använda 
för sovsäck, Jag hade ju i och för sig en 
sovsäck hemma som hade en komfort-
temp på -10 grader, men jag gissade att 

det kunde bli bra mycket kallare än så, 
vad göra? Jag ringer våran alldeles egna 
äventyrare Ola Skinnarmo, han borde 
veta ett och annat om att sova ute i ky-
lan... Han gav mig tips om den varmaste 
sovsäck han provat. Den var lite stor i 
packvolym men det rörde ju inte mig, då 
jag hade packpulka och inte skulle dra 
den med skidor och jag räknade med 
att den skulle rymmas i packpulkan utan 
problem. Ola tipsade även om en SPOT 
tracker GPS sändare, en smart liten pryl 
som både kunde användas som nöds-
ändare om något skulle hända samtidigt 
som man skulle kunna följa min resa på 
internet. Det lät ju inte alls dumt, så tack 
vare hans tips fick jag låna med mig 
en sådan och vår lokala tidning Norran 
gjorde  en länk på deras hemsida så att 
folk kunde följa mina strapatser. Det blev 
mer än lyckat och tidningen ringde mig 
varje dag under resan och la ut mina ko-
mentarer på deras hemsida. Den blog-
gen låg i topp flera dagar. Riktigt kul att 
så många följde mitt äventyr.

Nu började det bli allvar, det kändes 
som om jag hade skaffat det mesta och 
jag kände mig ordentligt taggad. Tanken 
var att hämta hem lite ”bra att ha grejer” 
till skotern i tid, men som vanligt var man 
ute i sista sekunden.

Dag 1
Samma dag som avresan skulle ske fick 
jag först hoppa in i bilen tidigt på mor-
gonen, åka 16 mil för att hämta prylarna 
till skotern, taskig planering av mig själv. 
Hemma igen var det tokpackning i sista 
minuten, för att komma iväg. 

Insåg att jag inte skulle få plats med 
mina vadderade skyddsmuffar som man 
fäster över handtagen på skotern, kanon 
tänkte jag när jag fixade dom, jag som är 
så frusen om händerna. 

Barnen hade redan åkt till skolan och 

frun i huset hade åkt på jobbet, så där 
stod man nu, redo att sätta sig på sko-
tern och styra norrut. Ingen avskedspa-
rad, och det hade börjat regna. Drog 
igång I-pod:en och skruvade upp vo-
lymen på jackärmen, fränt det funkade 
kanon. Broderade symboler på ärmen 
och en tunn kabel som kopplas ihop 
med mp3-spelaren i bröstfickan. Nice. 
Tack Bergans! Drog igång skotern och 
brakade iväg. Bestämde mig för att köra 
efter GPS:ens ledförslag, så det var 
bara att ånga på. 

När jag kom till Byske efter ca 60 ki-
lometers skoteråkande upptäckte jag till 
min stora förvåning att draget och lyft-
bågen böjts kraftigt. Tankarna flög runt 
i huvudet. 

–Detta kan inte vara möjligt och hur 
fan ska detta hålla hela vägen. Bara att 
hoppas på det bästa och ta ner tempot 
lite, trots att jag inte alls kört fort. Med-
ans jag stod på macken kom det folk 
som var nyfikna, dom hade läst i Nor-
ran om min resa, och en av dom drog 
fram mobilen och fotade mitt ekipage. 
Bilden låg senare på tidnigens hemsida. 
Klockan hade nu slagit 16:00 och teleo-
nen ringde, det var dags att lämna min 
dagsrapport till nyss nämda tidnig.

Resan fortsatte och i Jävre var det 
dags att ta sig en titt igen på draget. 
Skruvarna som sitter runt lyftbågen och 
håller fast draget var lösa eftersom att 
distanserna ätit sig in i draget. Verkty-
gen ligger längst ner i pulkan, bort med 
allt på lasträcket för att komma åt dom, 
drog åt skruvarna som klämmer fast 
draget mot lyftbågen. Lasta på allt igen 
på pulkan och banda fast allt med 6 st 
spännband.

Åkte vidare mot Piteå, lämnade sko-
gen bakom mig och åkte ut på havet, 
körde på blåis i någon kilometer i mörk-
ret. Ganska omgående började skotern 

larma för överhettning så det var bara att 
svänga in i skogen igen.

Åkte vidare mot Antnäs där jag stan-
nade för att tanka. Efter tanknigen åkte 
jag ut på leden och hittade ett lämpligt 
ställe att stanna för natten. Började om 
med proceduren att lasta av pulkan. Det 
gick betydligt bättre när man visste att 
man inte behövde spänna fast allt igen, 
direkt. Allt gick mycket bra. Urriggning 
av brits och tält gick som en dans. Det 
var riktigt skönt att krypa ner i sovsäck-
en, trots att det inte blev så många mil 
första dagen.

Dag 2
Vaknade till ett underbart väder, och såg 
till att få i mig lite föda. Packade ihop tält 
och övriga tillhörigheter. Första vägöver-
farten jag gjorde hängde sig pulkan or-
dentligt på plogkanten och jag fick böka 
ordentligt innan jag kom vidare. Började 
rulla längs kusten mot Persön för att fylla 
på tanken. Passade på att stoppa i mig 
lite mat när jag ändå stod still. Fortsatte 
via Töre, upp mot Morjärv där jag åkte 
efter riktigt gamla ledkryss som låg rik-
tigt långt ifrån varandra. Fick snurra på 
rejält där för att hitta vidare, men till slut 
så kom jag rätt. Efter cirka 18 mil  varav  
minst  2 mil var sjö började jag närma 
mig Överkalix, där jag skulle möta upp 
med Brynolf på Barents Cour Center 
som fixat mitt Ryska turistvisum. Jag 
slog en signal till honom och sa att jag 
snart var framme och vi bestämmde att 
vi skulle ses på macken då det ändå var 
dags för att tanka. Jag körde till macken 
och fyllde upp tanken. Efter ca 30 min 
dök han upp och gav mig visumet och 
telefonnumret till killen som jag skulle ta 
kontakt med i Salla,som ligger 2 mil från 
Ryska gränsen. Han ritade även upp en 
skiss på vilka städer jag skulle passera 
på vägen mot Salla. Då det var dags att 

Test, allt kändes riktigt bra och min idé om att täcka hela mitt ekipage med ett stort tält funkade riktigt bra.
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Här är jag just utanför Rovaniemi. En Finne skulle senare komma hit, jag frågade 
om bensinstationer i närheten, men som alla vet så pratar inte alla från vårt grann-
land det engelska språket. Så hans beskrivningar ritades i snön. Det funkade det 
också.
Samma som föregående, här syns också att draget på min skoter har vikts neråt re-
jält. Var orolig att jag skulle riva sönder skotern ännu mera. Tur nog så kan Finnarna 
ta väl hand om sina skoterleder.

rulla vidare hade det naturligtvis blivit 
mörkt, tur nog har jag ordentligt med 
lyse.

Jag åkte vidare mot Juoksengi via Pol-
cirkelleden som var riktigt fi n. Det bö-
jade bli riktigt kallt och jag hade svårt att 
få värme i fi ngrarna trots handtagsvär-
mare och ordentliga handskar. Framme 
i Juoksengi letade jag rätt på ett lämpligt 
ställe att övernatta. Jag hade nu kört ca 
9 mil till från Överkalix så klockan bör-
jade bli rätt mycket. Jag bestämde mig 
för att komma i sovsäcken så fort som 
möjligt då jag var helt genomfrusen. Jag 
skippade min sov-rigg för att spara tid 
och placerade liggunderlaget direkt på 
snön, täckte över hela ekipaget med mitt 
tält och kröp ner.

Fingrarna hade börjat ömma ganska 
rejält och det tog en bra stund innan jag 
fått värmen.

Dag 3
Jag fi ck fem timmars sömn, sen ville 
kroppen min inte sova mer.

Vaknade upp till solsken, men det var 
kallt. Då jag började packa ihop allt för 
avresa kände jag att något var fel med 
mina fi ngrar.  Båda fi ngertopparna på 

tummarna var alldeles hårda och det 
hade börjat blöda under naglarna på 
dom. Försökte att packa det mesta med 
handskar på men det var inte allt för 
lätt ska jag säga, prova själv att spänna 
spännband fulla med is med handskar 
på.

Det dök även upp en äldre herre på 
skoter som kom fram och pratade lite. 
Han pratade nåt om att bli fi lmad närma-
re gränsen, förstod inte riktigt vad han 
menade. När jag kom fram till gränsen 
läste jag på skyltarna och förstod vad 
han menade. Det fanns en webkamera 
där, så det var bara att ringa hem till fa-
miljen och vinka in i kameran. Kändes 
faktiskt lite overkligt att ha kört skoter 
ensam ända hit.

Medan jag stod och beundrade utsik-
ten kom en till skoteråkare fram till mig 
och pratade lite. Då jag ville fota honom 
ville han nästan ej vara med på bild. 
Orsaken? Han  hade sonens Ski-Doo 
hjälm och själv åkte han Yamaha. Han 
skämdes alltså! Jag fotade ändå. Han 
trodde inte sina öron när jag sa vart jag 
kört ifrån och vart jag var på väg. Han sa 
att leden var fi n på Finska sidan. Dags 
att dra vidare, lämnade Sverige bakom 

mig och stannade till för att tanka direkt 
på den Finska sidan.

Gissa om den obemannade macken 
tog betalkort? Nej! Tur att souvernirsho-
pen hade öppet. Hon som jobbade där 
lät mig växla till mig lite Euro, så att jag 
skulle kunna tanka.

Lederna mot Rovaniemi var riktigt fi na 
och det rullade på. Cirka 13 mil senare 
stod jag och studerade en ledkarta över 
staden då ett gäng Finnar stannade och 
efter lite skoterprat  erbjöd en av dom att 
hjälpa mig med draget på skotern. Men 
då allt verkade ha hittat sitt läge och dra-
get ej åkt längre ner tänkte jag att skulle 
tordas fortsätta till Salla där en verkstad 
skulle fi nnas. 

Efter tankning i Rovaniemi var det 
dags att sikta mot Kemijärvi. En resa på 
runt 10 mil. Eftersom jag kämpat på rätt 
bra på skoterdynan  började det faktiskt 
ta emot. De ömmande fi ngrarna gjorde 
inte saken bättre. Väl framme i Kemijärvi 
tankade jag upp skoter och fi ck i mig en 
banan. Kallt som det var drog jag på mig 
min dunoverall som jag fått med mig. 
Jag använde den faktiskt under mina 
skalplagg. Nu kändes allt lite bättre även 
om jag var riktigt trött. Åkte vidare i  tre 

mil och blev sen så trött att jag mer eller 
mindre vek av leden för att slå upp tältet. 
Bottenlöst!  Både skotern och pulkan 
sjönk ner som en sten och mina lysen 
lyste nu upp trädtopparna.

Jag fi ck lossa kälken, spänna en rem 
i den och dra den för hand tillbaka till 
spåret. Tillbaka till skotern och börja 
gräva. 32-millimeters mattan var inte det 
bästa här kan jag säga. Kom upp på le-
den igen. En mil senare fanns inget val 
längre och vid en övernattningsstuga 
mitt ute i fi nska ödemarken somnade 
jag. Dag tre var över, och cirka 27 mil 
avklarade.

Dag 4
Dagen började med den obligatoriska 
packningsproceduren, som gick sämre 
och sämre på grund av mina fi ngrar. Det 
blödde fortfarande under naglarna men 
inget verkade ha blivit svart av huden så 
jag hoppades att allt skulle gå bra. Da-
gens etapp börjades  med att köra över 
en mäktig hängbro som gick över en 
fors intill stugan där jag sov. Efter cirka 
6 mil kom jag till en enorm skidort som 
för mig låg mitt ute i skogen, rätt mäktigt. 
Först trodde jag att jag var i Salla, men 

Bilden är tagen bara efter några mils körning 
utanför Medle. Strålande sol, strax efter den-

na bild togs upptäckte jag att tratten var borta 
från kälken, den släppte troligtvis då jag kört 

igenom grymt mycket fl övatten tidigare.
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Mitt övernattningsställe några mil från Salla nära ryska gränsen. Kallt som rackarn, 
snordroppen hänger precis där den ska vid denna temperatur. Detta var natten då 
det inte fanns några krafter över för att resa tält, jag var helt färdig efter den grym-
ma fastkörningen ute bland tallarna. Jag sov i stuga men gjorde aldrig upp någon 
eld.. Men jag kom ner i sovsäcken rätt snabbt, vilket behövdes.

det visade sig vara ca 2 mil kvar dit så 
det var bara att rulla vidare. När jag kom 
in i Salla passade jag återigen på att 
tanka och göra mig redo för Ryssland. 
Jag visste ju inte hur det skulle se ut med 
tankningsmöjligheter där.

Gick in på macken och frågade om 
dom visste vart företaget jag skulle ta 
kontakt med låg. Efter lite diskussioner 
fi ck jag en hyffsad riktning. Körde en bit 
med skotern längs mackarna som stod 
bredvid varandra. När jag såg en po-
lisbil (modell jättestor pickup) ståendes 
längre fram valde jag att parkera skotern 
och gå fram och fråga om det var okej 
att köra skotern till verkstaden. Polisen i 
bilen sa att jag inte fi ck ta skotern längs 
vägen. Jag ville ju få draget åtgärdat. Jag 
lämnade skotern och började leta mig 
genom samhället, och det tog inte lång 
tid innan jag hittade rätt. Gick in och 
frågade efter Gunnari. Det var lättare 
att prata med honom ”face to face” än 
i telefon. Jag berättade om mitt problem 
med skotern och att jag blivit nekad av 
polisen att köra längs vägarna. Han 
skrattade bara och sa åt mig att hämta 
skotern och köra in den på baksidan. 
Det var bara att knata tillbaka och hämta 
maskinen. Tur nog så hade polisen åkt 
därifrån.

Väl inne i verkstaden diskuterade vi 
fram en lösning på mitt problem med 
draget.  Även om spänningar skulle upp-
stå vid svetsning kändes det som den 
bästa lösningen just då, synd bara att 
han som gjorde jobbet knappt såg vart 
han svetsade.

Vi gick sen in på kontoret för att fylla 
i lite papper som behövdes för att korsa 
gränsen till Ryssland. Det slutade med 
att jag hade med mig sex stycken blan-
ketter och försäkring med mig därifrån. 

Jag lämnade skotern där inne på verk-
staden medan jag gick på banken för att 
växla till mig lite Ryska Rubel. Eftersom 
att jag bara ville köpa nåt som bevis på 
att jag varit i Ryssland växlade jag 200 
kronor, mer skulle jag inte behöva. På 
vägen tillbaka slank en pizza ner i ma-
gen. Gott, men efter mat blir man ju bara 
tröttare. Det var bara att bita ihop.

Summan för reparationen samt allt 
pappersjobb som han hade ordnat åt 
mig blev 250 kronor. Trevligt!

Upp på skotern igen. Lämnade Salla 
bakom mig och började rulla dom sista 
milen mot Ryssland. Det kändes lite 
overkligt att ha kört skoter ensam hit he-
mifrån Hjoggböle. Ryska skyltar började 
dyka upp. Förstod inte vad som stod 
på dom men jag visste att jag var nära. 
Kom upp vid en stor rak väg och långt 
där borta kunde man skymta en stor 
byggnad. Det måste vara tullen tänkte 
jag. Leden gick vid sidan av vägen så 
jag fortsatte vidare. Jag kom fram till 
tullhuset och parkerade på deras bilpar-
kering och knatade in. Jag var ensam 
där förutom vakterna, så jag var först 
fram till luckan. Turligt nog pratade han 
lite svenska och efter lite förklaring an-
gående min resa tyckte han nog att jag 
var tokig som kört skoter på släp från 
Skellefteå till Ryska gränsen bara för att 
köra lite skoter. Nej jag har kört skoter 
hit, sa jag. Han gapade. Mer vakter blev 
intresserade och följde med ut för att ta 
en titt på skotern. De pekade och sa att 
jag skulle följa vägen i cirka 2 kilometer 
till Ryska tullen.

Bommen åkte upp och jag for iväg. 
Nu var det allvar, jag satt alltså på min 
skoter ensam, efter bilvägen på väg till 
Ryssland. Overkligt är bara förnamnet. 
Vägen kändes lång men till slut uppda-

gades nästa tullstation bakom hörnet, 
Jag körde fram. Till vänster om mig satt 
en Rysk vakt med den stora klassiska 
Ryssmössan på huvet, jag knatade in 
och möttes av sex gränsvakter i hallen. 
Jag visade upp alla papper jag hade 
med mig och fi ck sätta mig ner och 
vänta. En av dom som arbetade där, var 
en yngre kille i min ålder som tro det eller 
ej kunde några enstaka ord på svenska. 
Engelska behärskade han betydligt bätt-
re, jag förklarade allt för honom och vi 
gick igenom alla papper igen. Jag fi ck 
åter vänta tills ”chefen på stället ” hade 
tid för mig. Hela tiden hade jag med mig 
den första killen för att översätta, för tro 
inte att höjdaren kunde engelska. Inte ett 
ord! Vi satt där ungefär en timme och 
dom kollade i mina papper som jag själv 
fått fylla i, han saknade motornumret på 
min skoter. Alla uppgifter fanns förutom 
detta och det skulle han såklart ha. Det 
var bara att gå ut till skotern för att gräva 
rätt på det, under uppsikt av en vakt un-
der tiden förstås. Inga problem att hitta 
det, men det skulle skrivas in på fyra 
blanketter, eller halvtaskiga snekopie-
rade A5-blad. Sen kom frågan om mitt 
ärende i  Ryssland. Jag förklarade att jag 
endast var intresserad av att köra in en 
bit ta några bilder och sen köra hemåt 
igen. Men i mina papper stod det att jag 
skulle in till Ryssland för att tanka. Det 
skrev jag och Gunnari i Salla endast i 
för att fylla i någon form av ärende för 
”besöket”, det skulle inte ha så stor be-
tydelse vad man skrev sa han. Men det 
hade det tydligen, för jag fi ck strikta or-
der om att endast köra till macken för att 
tanka och sedan köra tillbaka direkt. Ja 
vad ska man säga? 

Sen undrade han vad jag hade för ka-
mera. Jag visade den och han gick ige-

nom varenda bild, hånlog och skrattade 
emellanåt och pratade på Ryska med sin 
kollega.

Jag frågade om jag fi ck fota inne i tull-
stationen men det gick inte för sig. Inte 
ens fota personalen,  och jag var inte 
heller sugen att stanna längre där än vad 
som behövdes.

Sen var han så intresserad av min 
skoterhjälm att jag tänkte, den där hjäl-
men har jag inte med mig härifrån. Han 
pillade konstant på den och ställde den 
åt sidan. Nog om detta, dags att åka 
tänkte jag, men så kom han plötsligt 
på att det fattades blanketter för pack-
kälken, bara att sätta sig ner ock fylla i 
fyra stycken till, all text på ryska, jag fat-
tade inte mycket, men den yngre killen 
hjälpte mig.

Dags att åka till slut, killen tog mig åt 
sidan och förklarade hur jag skulle köra. 
”–Kör endast till macken och tillbaka.”

”–Åk INTE någon annanstans,” för 
då kommer vi att plocka in dig, sa kil-
len. Plocka in mig? Holy shit! Detta var 
allvarliga grejer och egentligen spelade 
det ingen roll då jag endast ville in och 
vända. 

Ute vid skotern var det återigen dags 
för en vakt att föja med ut och få lite 
luft. Han pratade inte heller engelska, 
han pekade bara med batongen att jag 
skulle öppna sidokåporna. Han kollade 
även in packväskan på tunneln, sen var 
han nöjd. Rätta mig om jag har fel men 
i packkälken där bak skulle jag ju verk-
ligen ha kunnat gömma en hel del bom-
ber och granater, men där kollade dom 
inte ens.

Han var i alla fall nöjd och gick in. Jag 
satte mig på skotern och drog igång 
den. Efter ett tag åkte bommen upp och 
jag körde försiktigt igenom tullområdet, 
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Ja här var man på väg tillbaka från Ryssland. Snubbarna på kortet jobbar på Finska 
tullen, jag förklarade läget för dom om att jag inte fick ta kort på Ryska sidan, så 

dom ville gärna ställa upp på bild.

för att komma till ytterligare en bom. 
Jag saktade in och bommen åkte upp 
så det var bara att fortsätta. Jag körde 
cirka 800 meter in efter vägen då jag 
såg en uppskottad plan med en sunkig 
husvagn och en stor lastkontainer bred-
vid en barack. Kan detta vara macken?, 
tänkte jag. Med ryssarnas ord klingande 
i huvudet om att inte avvika från min 
tankrutt chansade jag på att detta kunde 
vara macken och svängde in. Lastkon-
tainern var öppen på gaveln och där 
stod faktiskt en rostig pump där 95 var 
ditklistrat. I baracken satt en kvinna med 
guldtänder och såg allmänt bitter ut. Jag 
frågade på Engelska om jag fick ta en 
bild av macken, hon svarade på ryska, 
vilket inte hjälpte mig. På teckenspråk 
visade jag att jag ville fote lite. Absolut 
inte sa hennes kropps språk. Kände att 
jag blev irriterad men inte att jag veva 
upp en kamera efter att hon betedde sig 
så. Ett telefonsamtal från henne till tullen 
skulle nog ha gjort min vistelse betydligt 
längre. Fuel förstod hon i alla fall, så jag 
tankade trots att jag egentligen inte alls 
behövde. Något kul att handla fanns 
inte i denna trähydda. Cigaretter, godis 
och chips? Det fick bli en Rysk Estrella 
chipspåse. Irriterad drog jag igång sko-
tern och körde tillbaka mot tullen igen. 
Denna gång tog nytt folk emot mig. Jag 
frågade en kvinna i stilig rysk uniform om 
det gick bra att ta ett kort på henne.

–Nej det går inte. Jag kommer alltså 
hem från en sådan här lång resa utan 
en enda bild från Ryssland, det kändes 
inte så muntert ska jag säga. Stämpel i 
passet, min Rysslandsförsäkring på sko-
tern, kvitto på tankning i Ryssland samt 
en sketen chipspåse är mina bevis. Sen 
syns det ju faktiskt på min spårsändare 
att jag varit där. Väl tillbaka hos Finska 

tullen förklarade jag hur otrevligt bemött 
jag blivit i Ryssland och att jag inte fick 
ta några som helst bilder där. När jag be-
rättat detta och frågade om det gick bra 
att fota på Finska sidan så var det inga 
problem alls, jag fick till och med ut dom 
ur byggnaden för att fota dom bredvid 
min skoter. Dom var riktigt trevliga. 

Jag kände att det var bäst att börja 
röra på mig eftersom att det snart skulle 
börja skymma, så jag drog iväg mot 
Salla igen, fortfarande ältade jag inom 
mig att jag inte hade en endaste bild från 
Ryssland. Surt som fan.

Mörkret kom krypandes och så gjorde 
även kylan. Det var dags att dra på sig 
Bergans dunoverall igen. Kallt att stanna 
upp för att slita av sig kläderna och börja 
om med kalla kläder. Jag tog mig 7,5 mil 
innan visiret frös ihop. Det var så kallt 
att inte masken klarade av att ventilera 
ut all fukt, som genast fryste till is. Slog 
upp tältet, denna gång riggade jag hela 
sovdelen så jag kom upp från marken 
och skyndade mig ner i sovsäcken. Un-
der natten vaknade jag flera gånger och 
kröp allt längre ner. 

Dag 5
På morgonen när jag tittade upp mot 
sovsäcksöppningen hängde där massor 
med istappar i sovsäcken. Jag var inte 
så sugen att stiga upp då ska jag säga, 
det hade snöat en del, så det tog lite ex-
tra tid att packa ihop allt. Efter cirka en 
timme hade jag fått i mig lite frukost och 
packat mig iväg, föga anande vad som 
väntade mig.

Jag körde i 7,5 mil och kom fram till 
Kemijärvi där jag tankade upp skotern 
och gick in för att få mig lite mat. Det 
började kännas i kroppen att man levde. 
Det kändes precis som jag hade feber 

där jag satt och försökte vila upp mig. 
En polisbuss svängde upp bredvid sko-
tern och två av poliserna klev ut och kom 
fram till mig. Vad är galet på skotern nu 
då, tänkte jag. Men dom frågade bara 
vart jag kom ifrån och var egentligen 
bara skoterintresserade. Kul!

Började rulla vidare och efter ytterli-
gare 9,7 mil nådde jag Rovaniemi. Tan-
kade upp skotern återigen, och medans 
jag tankade så kom jag på den briljanta 
idén att jag faktiskt inte behövde köra 
via Överkalix på hemvägen utan att jag 
skulle kunna köra direkt till Haparanda. 
En snabb titt på GPS:en visade att en-
dast en led gick där. Eftersom att det är 
två stora städer så borde ju rimligtvis 
leden vara rätt bra skyltad också. Jag 
hade ingen karta över Finland utan en-
dast lederna. Allt annat var endast ett 
vitt rutnät.

Klockan var nog vid 16:30 när jag 
åkte från Rovaniemi och visst, allt flöt 
på rätt bra och leden var precis som på 
GPS:en i någon mil. Leden gick efter 
älven tills jag kom in i ett litet samhälle, 
där tappade jag leden som verkade gå 
där ingen tidigare kört och då jag miss-
tänkte att isen kunde vara svag åkte jag 
en krok runt istället. Jag såg nu att leden 
skulle dyka upp ca 500 meter framför 
mig igen, jag åkte fram till älvskanten 
och fick till min stora förvåning se öppet 
vatten över hela älvens bredd, så långt 
ögat nådde.

Jag knackade på vid närmsta hus och 
fick prata med en riktig lirare. Dålig på 
engelska förklarade han medans hans 
dotter fick hjälpa till att förklara. Jag fick 
absolut inte köra på isen då det nyss 
omkommit två stycken där, isarna var 
inte att lita på. Det sa han ungefär 11 
gånger under vårt samtal. Hans dotter 
fick flytta sin bil så att han fick ut sin ur 
garaget, vad gör karln tänkte jag. Det 
visade sig att han körde taxi och skulle 
visa på sin GPS hur jag skulle köra för 

att komma någorlunda rätt. Det han vi-
sade var ungefär vart några renskötare 
hade sina skoterspår, så det var bara 
att börja leta sig vidare efter dom. Hela 
tiden kollade jag på min GPS och såg 
vart den nu borttinade leden skulle ha 
gått, jag följde det spåret rätt bra i cirka 
en kilometer in i skogen bredvid älven. 
Efter cirka en mil kom jag faktiskt fram 
till älven och där var det is igen. Efter-
som det var rätt många skoterspår där 
så tordes jag fortsätta efter leden. Det 
var en sån skön känsla att se att leden 
var okej att köra på igen, den led som 
jag viste skulle ta mig till Haparanda. 7 
mil senare kom jag återigen in i ett litet 
samhälle och irrade runt men hittade till 
slut rätt och följde leden ut till en liten 
holme där den senare skulle gå ut på 
älven igen. Öppet vatten igen och rik-
tigt strömt! Jag chansar inte, så det var 
bara att vända om tillbaka in i samhället 
och börja knacka dörr. Jag hittade en 
kvinna som verkligen gjorde allt för att 
hjälpa mig. Hon ringde hem sin gubbe 
och frågade honom och hon ringde till 
flera andra också som hade skoter, men 
svaret var att  det var bara fanns en led 
som gick mot Haparanda. Jag förklarade 
att leden fick gå vart den ville så länge 
den landade på svenska sidan.

Jag fick låna deras dator för att för-
söka hitta en annan väg. Under tiden 
satt hennes gubbe och skissade fram 
en karta. Han kunde inte ett ord eng-
elska så hon fick översätta. Dom fö-
reslog att jag skulle åka vidare genom 
samhället och försöka hinna fram till en 
bensinstation längre bort för att fråga 
dom. Det började bli sent och det var 
nu ca 20 minusgrader. Jag har aldrig förr 
kört på så mycket asfalt med en skoter 
tidigare. Det fanns knappt snö där, då 
det var sandat mycket hade den lilla snö 
som fanns töat ihop ordentligt och var 
stenhård. Gångvägen jag körde bredvid 
var helt bar, drivorna var så hårda att det 
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Mitt övernattningsställe några mil från Salla nära ryska gränsen. Kallt som rackarn, 
snordroppen hänger precis där den ska vid denna temperatur. Detta var natten då 
det inte fanns några krafter över för att resa tält, jag var helt färdig efter den grym-
ma fastkörningen ute bland tallarna. Jag sov i stuga men gjorde aldrig upp någon 
eld.. Men jag kom ner i sovsäcken rätt snabbt, vilket behövdes.

det visade sig vara ca 2 mil kvar dit så 
det var bara att rulla vidare. När jag kom 
in i Salla passade jag återigen på att 
tanka och göra mig redo för Ryssland. 
Jag visste ju inte hur det skulle se ut med 
tankningsmöjligheter där.

Gick in på macken och frågade om 
dom visste vart företaget jag skulle ta 
kontakt med låg. Efter lite diskussioner 
fi ck jag en hyffsad riktning. Körde en bit 
med skotern längs mackarna som stod 
bredvid varandra. När jag såg en po-
lisbil (modell jättestor pickup) ståendes 
längre fram valde jag att parkera skotern 
och gå fram och fråga om det var okej 
att köra skotern till verkstaden. Polisen i 
bilen sa att jag inte fi ck ta skotern längs 
vägen. Jag ville ju få draget åtgärdat. Jag 
lämnade skotern och började leta mig 
genom samhället, och det tog inte lång 
tid innan jag hittade rätt. Gick in och 
frågade efter Gunnari. Det var lättare 
att prata med honom ”face to face” än 
i telefon. Jag berättade om mitt problem 
med skotern och att jag blivit nekad av 
polisen att köra längs vägarna. Han 
skrattade bara och sa åt mig att hämta 
skotern och köra in den på baksidan. 
Det var bara att knata tillbaka och hämta 
maskinen. Tur nog så hade polisen åkt 
därifrån.

Väl inne i verkstaden diskuterade vi 
fram en lösning på mitt problem med 
draget.  Även om spänningar skulle upp-
stå vid svetsning kändes det som den 
bästa lösningen just då, synd bara att 
han som gjorde jobbet knappt såg vart 
han svetsade.

Vi gick sen in på kontoret för att fylla 
i lite papper som behövdes för att korsa 
gränsen till Ryssland. Det slutade med 
att jag hade med mig sex stycken blan-
ketter och försäkring med mig därifrån. 

Jag lämnade skotern där inne på verk-
staden medan jag gick på banken för att 
växla till mig lite Ryska Rubel. Eftersom 
att jag bara ville köpa nåt som bevis på 
att jag varit i Ryssland växlade jag 200 
kronor, mer skulle jag inte behöva. På 
vägen tillbaka slank en pizza ner i ma-
gen. Gott, men efter mat blir man ju bara 
tröttare. Det var bara att bita ihop.

Summan för reparationen samt allt 
pappersjobb som han hade ordnat åt 
mig blev 250 kronor. Trevligt!

Upp på skotern igen. Lämnade Salla 
bakom mig och började rulla dom sista 
milen mot Ryssland. Det kändes lite 
overkligt att ha kört skoter ensam hit he-
mifrån Hjoggböle. Ryska skyltar började 
dyka upp. Förstod inte vad som stod 
på dom men jag visste att jag var nära. 
Kom upp vid en stor rak väg och långt 
där borta kunde man skymta en stor 
byggnad. Det måste vara tullen tänkte 
jag. Leden gick vid sidan av vägen så 
jag fortsatte vidare. Jag kom fram till 
tullhuset och parkerade på deras bilpar-
kering och knatade in. Jag var ensam 
där förutom vakterna, så jag var först 
fram till luckan. Turligt nog pratade han 
lite svenska och efter lite förklaring an-
gående min resa tyckte han nog att jag 
var tokig som kört skoter på släp från 
Skellefteå till Ryska gränsen bara för att 
köra lite skoter. Nej jag har kört skoter 
hit, sa jag. Han gapade. Mer vakter blev 
intresserade och följde med ut för att ta 
en titt på skotern. De pekade och sa att 
jag skulle följa vägen i cirka 2 kilometer 
till Ryska tullen.

Bommen åkte upp och jag for iväg. 
Nu var det allvar, jag satt alltså på min 
skoter ensam, efter bilvägen på väg till 
Ryssland. Overkligt är bara förnamnet. 
Vägen kändes lång men till slut uppda-

gades nästa tullstation bakom hörnet, 
Jag körde fram. Till vänster om mig satt 
en Rysk vakt med den stora klassiska 
Ryssmössan på huvet, jag knatade in 
och möttes av sex gränsvakter i hallen. 
Jag visade upp alla papper jag hade 
med mig och fi ck sätta mig ner och 
vänta. En av dom som arbetade där, var 
en yngre kille i min ålder som tro det eller 
ej kunde några enstaka ord på svenska. 
Engelska behärskade han betydligt bätt-
re, jag förklarade allt för honom och vi 
gick igenom alla papper igen. Jag fi ck 
åter vänta tills ”chefen på stället ” hade 
tid för mig. Hela tiden hade jag med mig 
den första killen för att översätta, för tro 
inte att höjdaren kunde engelska. Inte ett 
ord! Vi satt där ungefär en timme och 
dom kollade i mina papper som jag själv 
fått fylla i, han saknade motornumret på 
min skoter. Alla uppgifter fanns förutom 
detta och det skulle han såklart ha. Det 
var bara att gå ut till skotern för att gräva 
rätt på det, under uppsikt av en vakt un-
der tiden förstås. Inga problem att hitta 
det, men det skulle skrivas in på fyra 
blanketter, eller halvtaskiga snekopie-
rade A5-blad. Sen kom frågan om mitt 
ärende i  Ryssland. Jag förklarade att jag 
endast var intresserad av att köra in en 
bit ta några bilder och sen köra hemåt 
igen. Men i mina papper stod det att jag 
skulle in till Ryssland för att tanka. Det 
skrev jag och Gunnari i Salla endast i 
för att fylla i någon form av ärende för 
”besöket”, det skulle inte ha så stor be-
tydelse vad man skrev sa han. Men det 
hade det tydligen, för jag fi ck strikta or-
der om att endast köra till macken för att 
tanka och sedan köra tillbaka direkt. Ja 
vad ska man säga? 

Sen undrade han vad jag hade för ka-
mera. Jag visade den och han gick ige-

nom varenda bild, hånlog och skrattade 
emellanåt och pratade på Ryska med sin 
kollega.

Jag frågade om jag fi ck fota inne i tull-
stationen men det gick inte för sig. Inte 
ens fota personalen,  och jag var inte 
heller sugen att stanna längre där än vad 
som behövdes.

Sen var han så intresserad av min 
skoterhjälm att jag tänkte, den där hjäl-
men har jag inte med mig härifrån. Han 
pillade konstant på den och ställde den 
åt sidan. Nog om detta, dags att åka 
tänkte jag, men så kom han plötsligt 
på att det fattades blanketter för pack-
kälken, bara att sätta sig ner ock fylla i 
fyra stycken till, all text på ryska, jag fat-
tade inte mycket, men den yngre killen 
hjälpte mig.

Dags att åka till slut, killen tog mig åt 
sidan och förklarade hur jag skulle köra. 
”–Kör endast till macken och tillbaka.”

”–Åk INTE någon annanstans,” för 
då kommer vi att plocka in dig, sa kil-
len. Plocka in mig? Holy shit! Detta var 
allvarliga grejer och egentligen spelade 
det ingen roll då jag endast ville in och 
vända. 

Ute vid skotern var det återigen dags 
för en vakt att föja med ut och få lite 
luft. Han pratade inte heller engelska, 
han pekade bara med batongen att jag 
skulle öppna sidokåporna. Han kollade 
även in packväskan på tunneln, sen var 
han nöjd. Rätta mig om jag har fel men 
i packkälken där bak skulle jag ju verk-
ligen ha kunnat gömma en hel del bom-
ber och granater, men där kollade dom 
inte ens.

Han var i alla fall nöjd och gick in. Jag 
satte mig på skotern och drog igång 
den. Efter ett tag åkte bommen upp och 
jag körde försiktigt igenom tullområdet, 
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Ja här var man på väg tillbaka från Ryssland. Snubbarna på kortet jobbar på Finska 
tullen, jag förklarade läget för dom om att jag inte fick ta kort på Ryska sidan, så 

dom ville gärna ställa upp på bild.

för att komma till ytterligare en bom. 
Jag saktade in och bommen åkte upp 
så det var bara att fortsätta. Jag körde 
cirka 800 meter in efter vägen då jag 
såg en uppskottad plan med en sunkig 
husvagn och en stor lastkontainer bred-
vid en barack. Kan detta vara macken?, 
tänkte jag. Med ryssarnas ord klingande 
i huvudet om att inte avvika från min 
tankrutt chansade jag på att detta kunde 
vara macken och svängde in. Lastkon-
tainern var öppen på gaveln och där 
stod faktiskt en rostig pump där 95 var 
ditklistrat. I baracken satt en kvinna med 
guldtänder och såg allmänt bitter ut. Jag 
frågade på Engelska om jag fick ta en 
bild av macken, hon svarade på ryska, 
vilket inte hjälpte mig. På teckenspråk 
visade jag att jag ville fote lite. Absolut 
inte sa hennes kropps språk. Kände att 
jag blev irriterad men inte att jag veva 
upp en kamera efter att hon betedde sig 
så. Ett telefonsamtal från henne till tullen 
skulle nog ha gjort min vistelse betydligt 
längre. Fuel förstod hon i alla fall, så jag 
tankade trots att jag egentligen inte alls 
behövde. Något kul att handla fanns 
inte i denna trähydda. Cigaretter, godis 
och chips? Det fick bli en Rysk Estrella 
chipspåse. Irriterad drog jag igång sko-
tern och körde tillbaka mot tullen igen. 
Denna gång tog nytt folk emot mig. Jag 
frågade en kvinna i stilig rysk uniform om 
det gick bra att ta ett kort på henne.

–Nej det går inte. Jag kommer alltså 
hem från en sådan här lång resa utan 
en enda bild från Ryssland, det kändes 
inte så muntert ska jag säga. Stämpel i 
passet, min Rysslandsförsäkring på sko-
tern, kvitto på tankning i Ryssland samt 
en sketen chipspåse är mina bevis. Sen 
syns det ju faktiskt på min spårsändare 
att jag varit där. Väl tillbaka hos Finska 

tullen förklarade jag hur otrevligt bemött 
jag blivit i Ryssland och att jag inte fick 
ta några som helst bilder där. När jag be-
rättat detta och frågade om det gick bra 
att fota på Finska sidan så var det inga 
problem alls, jag fick till och med ut dom 
ur byggnaden för att fota dom bredvid 
min skoter. Dom var riktigt trevliga. 

Jag kände att det var bäst att börja 
röra på mig eftersom att det snart skulle 
börja skymma, så jag drog iväg mot 
Salla igen, fortfarande ältade jag inom 
mig att jag inte hade en endaste bild från 
Ryssland. Surt som fan.

Mörkret kom krypandes och så gjorde 
även kylan. Det var dags att dra på sig 
Bergans dunoverall igen. Kallt att stanna 
upp för att slita av sig kläderna och börja 
om med kalla kläder. Jag tog mig 7,5 mil 
innan visiret frös ihop. Det var så kallt 
att inte masken klarade av att ventilera 
ut all fukt, som genast fryste till is. Slog 
upp tältet, denna gång riggade jag hela 
sovdelen så jag kom upp från marken 
och skyndade mig ner i sovsäcken. Un-
der natten vaknade jag flera gånger och 
kröp allt längre ner. 

Dag 5
På morgonen när jag tittade upp mot 
sovsäcksöppningen hängde där massor 
med istappar i sovsäcken. Jag var inte 
så sugen att stiga upp då ska jag säga, 
det hade snöat en del, så det tog lite ex-
tra tid att packa ihop allt. Efter cirka en 
timme hade jag fått i mig lite frukost och 
packat mig iväg, föga anande vad som 
väntade mig.

Jag körde i 7,5 mil och kom fram till 
Kemijärvi där jag tankade upp skotern 
och gick in för att få mig lite mat. Det 
började kännas i kroppen att man levde. 
Det kändes precis som jag hade feber 

där jag satt och försökte vila upp mig. 
En polisbuss svängde upp bredvid sko-
tern och två av poliserna klev ut och kom 
fram till mig. Vad är galet på skotern nu 
då, tänkte jag. Men dom frågade bara 
vart jag kom ifrån och var egentligen 
bara skoterintresserade. Kul!

Började rulla vidare och efter ytterli-
gare 9,7 mil nådde jag Rovaniemi. Tan-
kade upp skotern återigen, och medans 
jag tankade så kom jag på den briljanta 
idén att jag faktiskt inte behövde köra 
via Överkalix på hemvägen utan att jag 
skulle kunna köra direkt till Haparanda. 
En snabb titt på GPS:en visade att en-
dast en led gick där. Eftersom att det är 
två stora städer så borde ju rimligtvis 
leden vara rätt bra skyltad också. Jag 
hade ingen karta över Finland utan en-
dast lederna. Allt annat var endast ett 
vitt rutnät.

Klockan var nog vid 16:30 när jag 
åkte från Rovaniemi och visst, allt flöt 
på rätt bra och leden var precis som på 
GPS:en i någon mil. Leden gick efter 
älven tills jag kom in i ett litet samhälle, 
där tappade jag leden som verkade gå 
där ingen tidigare kört och då jag miss-
tänkte att isen kunde vara svag åkte jag 
en krok runt istället. Jag såg nu att leden 
skulle dyka upp ca 500 meter framför 
mig igen, jag åkte fram till älvskanten 
och fick till min stora förvåning se öppet 
vatten över hela älvens bredd, så långt 
ögat nådde.

Jag knackade på vid närmsta hus och 
fick prata med en riktig lirare. Dålig på 
engelska förklarade han medans hans 
dotter fick hjälpa till att förklara. Jag fick 
absolut inte köra på isen då det nyss 
omkommit två stycken där, isarna var 
inte att lita på. Det sa han ungefär 11 
gånger under vårt samtal. Hans dotter 
fick flytta sin bil så att han fick ut sin ur 
garaget, vad gör karln tänkte jag. Det 
visade sig att han körde taxi och skulle 
visa på sin GPS hur jag skulle köra för 

att komma någorlunda rätt. Det han vi-
sade var ungefär vart några renskötare 
hade sina skoterspår, så det var bara 
att börja leta sig vidare efter dom. Hela 
tiden kollade jag på min GPS och såg 
vart den nu borttinade leden skulle ha 
gått, jag följde det spåret rätt bra i cirka 
en kilometer in i skogen bredvid älven. 
Efter cirka en mil kom jag faktiskt fram 
till älven och där var det is igen. Efter-
som det var rätt många skoterspår där 
så tordes jag fortsätta efter leden. Det 
var en sån skön känsla att se att leden 
var okej att köra på igen, den led som 
jag viste skulle ta mig till Haparanda. 7 
mil senare kom jag återigen in i ett litet 
samhälle och irrade runt men hittade till 
slut rätt och följde leden ut till en liten 
holme där den senare skulle gå ut på 
älven igen. Öppet vatten igen och rik-
tigt strömt! Jag chansar inte, så det var 
bara att vända om tillbaka in i samhället 
och börja knacka dörr. Jag hittade en 
kvinna som verkligen gjorde allt för att 
hjälpa mig. Hon ringde hem sin gubbe 
och frågade honom och hon ringde till 
flera andra också som hade skoter, men 
svaret var att  det var bara fanns en led 
som gick mot Haparanda. Jag förklarade 
att leden fick gå vart den ville så länge 
den landade på svenska sidan.

Jag fick låna deras dator för att för-
söka hitta en annan väg. Under tiden 
satt hennes gubbe och skissade fram 
en karta. Han kunde inte ett ord eng-
elska så hon fick översätta. Dom fö-
reslog att jag skulle åka vidare genom 
samhället och försöka hinna fram till en 
bensinstation längre bort för att fråga 
dom. Det började bli sent och det var 
nu ca 20 minusgrader. Jag har aldrig förr 
kört på så mycket asfalt med en skoter 
tidigare. Det fanns knappt snö där, då 
det var sandat mycket hade den lilla snö 
som fanns töat ihop ordentligt och var 
stenhård. Gångvägen jag körde bredvid 
var helt bar, drivorna var så hårda att det 
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knappt gick komma upp på dom och det 
tog lång tid att komma den där sträckan 
till macken som hade hunnit stänga. Jag 
var trött slut, och vilse. Jag ringde fak-
tiskt hem till sambon och grät. Jag ville 
verkligen inte ge upp, men det kändes 
som om allt gick emot mig.

Men hon peppade mig och det kän-
des faktiskt lite bättre. Men det gick inte 
komma ifrån det faktum att jag var i nån 
liten håla i Finland och att det var riktigt 
kallt, fanns knappt nån snö och inte en 
skoterled så långt ögat nådde. Jag fort-
satte efter vägkanten och hittade en 
obemannad bensinstation där jag fyllde 
upp maskinen, där bredvid låg ett litet 
bageri där det fanns folk som jag frå-
gade om vägen. De visste inget.

Bredvid låg en stugtomt och där kun-
de jag faktiskt ana ett skoterspår. Jag 
åkte ner och tog mig en titt, tro det eller 
ej men där var leden igen. Lyckan var 
dock kortvarig, då leden försvann lika 
fort som den uppenbarade sig. Knack-
ade på vid närmsta hus och fi ck god 
hjälp av folk som faktiskt körde skoter. 
De visste inte om det var is hela vägen 
till Haparanda men jag fi ck tipset om att 
köra över älven och följa vägen på an-
dra sidan där det skulle vara lite bättre 
med snö. Jag skulle sen följa den vägen 
till ett litet samhälle som hette Tervola. 
Sagt och gjort, jag körde ner för kanten 
och ut på älven, då det var riktigt mörkt 
chansade jag inte utan följde leden en 
bit och hittade en avstickare mot vägen 
på andra sidan. Tur att jag hade bra med 
lyse så jag kunde se andra sidan. Tyvärr 

gick detta spåret mot en viadukt där det 
ångade ur isen. Jag vågade inte vika av 
spåret heller, jag körde försiktigt under 
viadukten och vände tillbaka ut på leden 
igen. Jag var inte så kaxig. Till slut hit-
tade vägen. Visst var det mer snö där 
men inte mycket. Många mils asfalkör-
ning senare kom jag fram till Tervola där 
jag hittade ett spår som tog mig i rätt 
riktning. Dryga 8 mil senare kom jag 
äntligen fram till Haparanda. Jag hade 
nu kört efter en kraftledningsgata i miltal 
som inte var att leka med. Jag var trött.

Letade rätt på en bensinmack, tan-
kade och gick in för att få lite värme. En 
grillkorv slank visst ner också, nu bör-
jade jag faktiskt längta hem till min säng. 

Tittade på klockan inne på macken 
03:15. Var tvungen att fråga om den 
gick rätt och det gjorde den. Jag kände 
mig inte så motiverad att stanna någon-
stans för att sova, och när jag ändå kört 
så länge tänkte jag att jag lika gärna 
kunde fortsätta.

 
Dag 6 
Hoppade över att sova och irrade vidare 
i mitt egna lilla kosmos, 2 mil från Kalix 
stannade jag till vid en vägöverfart, stod 
på tomgång och vilade lite, körde in till 
sidan och stängde av skotern. Nu var 
jag så trött att jag somnade liggandes 
på skoterdynan i dryga 20 minusgrader. 
Efter cirka 20 minuter vaknade jag och 
höll på att frysa ihjäl. Vandrade fram och 
tillbaka för att få upp nån värme, då fi ck 
jag se att lyftbågen som även håller dra-
get på plats gått av helt på ena sidan.

Klockan var nu ca 06:00 och jag 
ringe min sambo och sa att hon skulle 
få möta upp mig i Kalix om jag skulle ta 
mig dit med kälken. Där skulle hon få ta 
min kälke på släp hem till Hjoggböle. 
Det var antingen det alternativet eller att 
ge upp. Skotern höll ihop  till Kalix och 
solen hade börjat värma lite och ljuset 
gjorde nog också sitt för jag blev fak-
tiskt piggare. Tankade upp och åt lite, 
lastade packpulkan på släpet och drog 
igång maskinen för den sista etappen. 
Jag hade nu varit uppe i drygt 24 timmar 
och kört skoter och sovit/slummrat till i 
ca 20 minuter under den tiden. På nåt 
sätt kändes det ändå som om jag hade 
kvar lite energi trots allt.

Återigen tappade jag bort leden ett 
antal gånger, förmodligen hade min 
trötthet något med det att göra. Jag 
tänkte nog inte så klart ändå trots allt. 
När jag var framme i Kåge var jag nog 
så slut en människa kan bli, men jag 
skulle bara inte ge upp nu, när jag bara 
hade några mil kvar. Fick med mig min 
sambo på skotern dom sista milen, an-
nars hade jag nog somnat. När jag kom 
hem på gården bar nästan inte benen 
min kropp. Strax efter hemkomsten an-
lände mor och far som blivit oroliga när 
min spårsändare slutat sända signaler. 
Dom hade varit ute och letat där jag sist 
synts när den la av. Jag körde alltså dom 
sista 72,8 milen och slumrade endast till 
i 20 minuter, det tog från cirka 09:00 den 
24/3 till cirka 01:00 den 26/3,, 40 tim-
mar i sträck irrandes, delvis utan leder, 
med snöbrist, öppet vatten och folk som 

knappt förstod engelska. Jag mådde lite 
dåligt när vi faktiskt suttit två på skotern 
dom sista milen. Tanken var ju att göra 
resan helt ensam, men när man tänker 
igenom allt så kanske det inte spelar 
någon roll egentligen, jag körde ju trots 
allt hela sträckan själv från Hjoggböle till 
Ryssland och tillbaka! Jag klarade det!

Taskig bild. Men det visar en av mina blåsor jag fi ck i händerna efter min Rysslands 
resa. Kortet taget hemma vid köksbordet, benen bar mig knappt in, då jag hade 
kört dryga 70 mil utan ordentlig sömn.

Juoksengi vid gränsen mot Finland, 
där fanns även en webkamera så jag 
fi ck vinka hem till familjen.

Hemma hos Gunnari där alla nödvändiga papper som krävdes för att komma in med 
skoter till Ryssland.. Hos honom fi ck jag även svetsat draget på skotern på Finskt 
vis,, Det skulle senare visa sig att det behövde ännu fl era papper. Suck!

Tältrivning efter första natten, också denna dag fi ck jag börja med solen i topp. En 
hel del lössnö där jag stannat så det tog lite tid innan jag kom iväg.

Detta projekt hade inte varit genomför-
bart utan stöd från min familj och spon-
sorer. Extra tack till James Venimore på 

Kajaktiv för lån av min SPOT Tracker. 
Vill även tacka legenden Ola Skinnarmo 

för värdefulla tips och råd på vägen.  
Håll ögonen öppna efter fl era av mina 

tokerier och projekt på 
www.underdog-motorsports.com

Tack till  följande sponsorer 
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knappt gick komma upp på dom och det 
tog lång tid att komma den där sträckan 
till macken som hade hunnit stänga. Jag 
var trött slut, och vilse. Jag ringde fak-
tiskt hem till sambon och grät. Jag ville 
verkligen inte ge upp, men det kändes 
som om allt gick emot mig.

Men hon peppade mig och det kän-
des faktiskt lite bättre. Men det gick inte 
komma ifrån det faktum att jag var i nån 
liten håla i Finland och att det var riktigt 
kallt, fanns knappt nån snö och inte en 
skoterled så långt ögat nådde. Jag fort-
satte efter vägkanten och hittade en 
obemannad bensinstation där jag fyllde 
upp maskinen, där bredvid låg ett litet 
bageri där det fanns folk som jag frå-
gade om vägen. De visste inget.

Bredvid låg en stugtomt och där kun-
de jag faktiskt ana ett skoterspår. Jag 
åkte ner och tog mig en titt, tro det eller 
ej men där var leden igen. Lyckan var 
dock kortvarig, då leden försvann lika 
fort som den uppenbarade sig. Knack-
ade på vid närmsta hus och fi ck god 
hjälp av folk som faktiskt körde skoter. 
De visste inte om det var is hela vägen 
till Haparanda men jag fi ck tipset om att 
köra över älven och följa vägen på an-
dra sidan där det skulle vara lite bättre 
med snö. Jag skulle sen följa den vägen 
till ett litet samhälle som hette Tervola. 
Sagt och gjort, jag körde ner för kanten 
och ut på älven, då det var riktigt mörkt 
chansade jag inte utan följde leden en 
bit och hittade en avstickare mot vägen 
på andra sidan. Tur att jag hade bra med 
lyse så jag kunde se andra sidan. Tyvärr 

gick detta spåret mot en viadukt där det 
ångade ur isen. Jag vågade inte vika av 
spåret heller, jag körde försiktigt under 
viadukten och vände tillbaka ut på leden 
igen. Jag var inte så kaxig. Till slut hit-
tade vägen. Visst var det mer snö där 
men inte mycket. Många mils asfalkör-
ning senare kom jag fram till Tervola där 
jag hittade ett spår som tog mig i rätt 
riktning. Dryga 8 mil senare kom jag 
äntligen fram till Haparanda. Jag hade 
nu kört efter en kraftledningsgata i miltal 
som inte var att leka med. Jag var trött.

Letade rätt på en bensinmack, tan-
kade och gick in för att få lite värme. En 
grillkorv slank visst ner också, nu bör-
jade jag faktiskt längta hem till min säng. 

Tittade på klockan inne på macken 
03:15. Var tvungen att fråga om den 
gick rätt och det gjorde den. Jag kände 
mig inte så motiverad att stanna någon-
stans för att sova, och när jag ändå kört 
så länge tänkte jag att jag lika gärna 
kunde fortsätta.

 
Dag 6 
Hoppade över att sova och irrade vidare 
i mitt egna lilla kosmos, 2 mil från Kalix 
stannade jag till vid en vägöverfart, stod 
på tomgång och vilade lite, körde in till 
sidan och stängde av skotern. Nu var 
jag så trött att jag somnade liggandes 
på skoterdynan i dryga 20 minusgrader. 
Efter cirka 20 minuter vaknade jag och 
höll på att frysa ihjäl. Vandrade fram och 
tillbaka för att få upp nån värme, då fi ck 
jag se att lyftbågen som även håller dra-
get på plats gått av helt på ena sidan.

Klockan var nu ca 06:00 och jag 
ringe min sambo och sa att hon skulle 
få möta upp mig i Kalix om jag skulle ta 
mig dit med kälken. Där skulle hon få ta 
min kälke på släp hem till Hjoggböle. 
Det var antingen det alternativet eller att 
ge upp. Skotern höll ihop  till Kalix och 
solen hade börjat värma lite och ljuset 
gjorde nog också sitt för jag blev fak-
tiskt piggare. Tankade upp och åt lite, 
lastade packpulkan på släpet och drog 
igång maskinen för den sista etappen. 
Jag hade nu varit uppe i drygt 24 timmar 
och kört skoter och sovit/slummrat till i 
ca 20 minuter under den tiden. På nåt 
sätt kändes det ändå som om jag hade 
kvar lite energi trots allt.

Återigen tappade jag bort leden ett 
antal gånger, förmodligen hade min 
trötthet något med det att göra. Jag 
tänkte nog inte så klart ändå trots allt. 
När jag var framme i Kåge var jag nog 
så slut en människa kan bli, men jag 
skulle bara inte ge upp nu, när jag bara 
hade några mil kvar. Fick med mig min 
sambo på skotern dom sista milen, an-
nars hade jag nog somnat. När jag kom 
hem på gården bar nästan inte benen 
min kropp. Strax efter hemkomsten an-
lände mor och far som blivit oroliga när 
min spårsändare slutat sända signaler. 
Dom hade varit ute och letat där jag sist 
synts när den la av. Jag körde alltså dom 
sista 72,8 milen och slumrade endast till 
i 20 minuter, det tog från cirka 09:00 den 
24/3 till cirka 01:00 den 26/3,, 40 tim-
mar i sträck irrandes, delvis utan leder, 
med snöbrist, öppet vatten och folk som 

knappt förstod engelska. Jag mådde lite 
dåligt när vi faktiskt suttit två på skotern 
dom sista milen. Tanken var ju att göra 
resan helt ensam, men när man tänker 
igenom allt så kanske det inte spelar 
någon roll egentligen, jag körde ju trots 
allt hela sträckan själv från Hjoggböle till 
Ryssland och tillbaka! Jag klarade det!

Taskig bild. Men det visar en av mina blåsor jag fi ck i händerna efter min Rysslands 
resa. Kortet taget hemma vid köksbordet, benen bar mig knappt in, då jag hade 
kört dryga 70 mil utan ordentlig sömn.

Juoksengi vid gränsen mot Finland, 
där fanns även en webkamera så jag 
fi ck vinka hem till familjen.

Hemma hos Gunnari där alla nödvändiga papper som krävdes för att komma in med 
skoter till Ryssland.. Hos honom fi ck jag även svetsat draget på skotern på Finskt 
vis,, Det skulle senare visa sig att det behövde ännu fl era papper. Suck!

Tältrivning efter första natten, också denna dag fi ck jag börja med solen i topp. En 
hel del lössnö där jag stannat så det tog lite tid innan jag kom iväg.

Detta projekt hade inte varit genomför-
bart utan stöd från min familj och spon-
sorer. Extra tack till James Venimore på 

Kajaktiv för lån av min SPOT Tracker. 
Vill även tacka legenden Ola Skinnarmo 

för värdefulla tips och råd på vägen.  
Håll ögonen öppna efter fl era av mina 

tokerier och projekt på 
www.underdog-motorsports.com

Tack till  följande sponsorer 
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Travis Junior
Det klart grabben (eller tjejen) ska 
se ut som en liten Travis Pastrana. 
Om nummer 199 kommer att hjälpa 
till på traven när det ska fl ippas, vip-
pas och göras andra stolligheter 
avslöjas inte. Priset är i alla fall 349:- 
och en uppsättning beställs med en-
kelhet på www.motorhuset.com

Rustik barnsko
Denna Powerboot Original är tillverkad 
i Europa och fi nns i storlekarna 23-35 i 
dubbelnummer. Den har ett justerbart 

skaft i vattenavvisande nylon och snab-
blåset förhindrar snön att komma in 

skon. Innerskon i äkta ull kan enkelt tas 
ur. En extra urtagbar köld-

sula mellan skon och 
innerskon medföljer 
också. Snabbspän-
net över vristen ger 

en perfekt passform, 
den har en gummisula 

med bra grepp. Skon 
är testad till under -40 

grader och fi nns hos 
din lokala snös-

koterhand-
lare.

Shelloil
Shell och All Right Europe slöt ett återförsäljara-
vtal förra hösten. Shell-produk-
terna säljs nu där Allrights sorti-
ment fi nns, det vill säga hos 
din skoterhandlare. En 
liter av den helsyn-
tetiska 2-takts 
snöskoteroljan 
Advanced Snow 
Scoot PLUS ko-
star cirka 165:-

KickUp
Den 10/8 provsmakade vår redaktion några Kick-
Up energidrycker. Det var dels KickUp Energy 
Water, som inte smakade så sliskigt som andra 
energidrycker brukar kunna göra, utan liknade 
mer ett smaksatt vatten. Sen provade vi KickUp 
Energy Drink vilken mer liknade en apelsinläsk. 
Dessa kanske kan vara ett alternativ till de vanli-
gaste energidryckerna med den fördelen att det 
inte innehåller taurin. Taurin är en organisk syra 
som människor och djur själva bildar i kroppen för 
att reglera hjärtat och muskelsammandragningar. 
Namnet Taurin kommer från latinets taurus för 
tjur, då ämnet först upptäcktes i gallan på en oxe. 
Taurin förekommer också i alla animaliska livsme-
del. KickUp fi nns nu ute i handeln.

Nytt från Scott
Scott kan från och med denna säsong presentera sina nya Voltage Pro-
air SX som är begåvade med ventilationssystemet RAM som ska mot-
verka imning. Naturligtvis sitter det dubbelsiktskiva i silverkrom, och 
bandet är silikonbehandlat för att sitta säkert på hjälmen. Den fi nns 
även i färgerna röd/vit, svart/vit och vit/svart. Cirkapriset ligger på 
1198:- med silverkromlins och 898:- med standardlins.
Dom släpper även ytterligare ett nytt glasöga i fräck designad klar-
lackad ram. Här får du en dubbelsiktskiva i silverkrom med Turbo Flow- 
ventilation, Super Soft-foam för bästa komfort. Bandet är silikonbehan-
dlat och den här går lös på runt 1098:-

Nytt från Scott
Scott kan från och med denna säsong presentera sina nya Voltage Pro-

Från nacke till röv
Allright saluför Ultimate Stuffs skyddssortiment som består av välsittande kvalitétsskydd. Dessa är avsedda för motorsport 
och kan användas sommar som vinter. Att skydda rygg och bål med ett skydd är smidig. Armbågssskydd och axelskydd får 
du på köpet.

Modifi era Yamaha Monoshock
 MonoShock RA i originalutförande, låter 
dig endast justera returen, vilket även har 
en minimal påverkan på kompressionen.
Med denna modifi ering som utförs av KN 

Racing så kommmer du kunna justera kom-
pressionen separat, utan att det påverkar 
returen. Detta är perfekt för dig som vill 
ändra kompressionsinställningen för att 

klara de värsta guppen, och samtidigt just-
era returen för bästa komfort. Priset för in-
stallation, omshimsning och renovering är 

2995:- inklusive moms. Kontakta KN Racing 
Products för mer detaljerad information på 

0950-10899 eller www.knracing.se
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Travis Junior
Det klart grabben (eller tjejen) ska 
se ut som en liten Travis Pastrana. 
Om nummer 199 kommer att hjälpa 
till på traven när det ska fl ippas, vip-
pas och göras andra stolligheter 
avslöjas inte. Priset är i alla fall 349:- 
och en uppsättning beställs med en-
kelhet på www.motorhuset.com

Rustik barnsko
Denna Powerboot Original är tillverkad 
i Europa och fi nns i storlekarna 23-35 i 
dubbelnummer. Den har ett justerbart 

skaft i vattenavvisande nylon och snab-
blåset förhindrar snön att komma in 

skon. Innerskon i äkta ull kan enkelt tas 
ur. En extra urtagbar köld-

sula mellan skon och 
innerskon medföljer 
också. Snabbspän-
net över vristen ger 

en perfekt passform, 
den har en gummisula 

med bra grepp. Skon 
är testad till under -40 

grader och fi nns hos 
din lokala snös-

koterhand-
lare.

Shelloil
Shell och All Right Europe slöt ett återförsäljara-
vtal förra hösten. Shell-produk-
terna säljs nu där Allrights sorti-
ment fi nns, det vill säga hos 
din skoterhandlare. En 
liter av den helsyn-
tetiska 2-takts 
snöskoteroljan 
Advanced Snow 
Scoot PLUS ko-
star cirka 165:-

KickUp
Den 10/8 provsmakade vår redaktion några Kick-
Up energidrycker. Det var dels KickUp Energy 
Water, som inte smakade så sliskigt som andra 
energidrycker brukar kunna göra, utan liknade 
mer ett smaksatt vatten. Sen provade vi KickUp 
Energy Drink vilken mer liknade en apelsinläsk. 
Dessa kanske kan vara ett alternativ till de vanli-
gaste energidryckerna med den fördelen att det 
inte innehåller taurin. Taurin är en organisk syra 
som människor och djur själva bildar i kroppen för 
att reglera hjärtat och muskelsammandragningar. 
Namnet Taurin kommer från latinets taurus för 
tjur, då ämnet först upptäcktes i gallan på en oxe. 
Taurin förekommer också i alla animaliska livsme-
del. KickUp fi nns nu ute i handeln.

Nytt från Scott
Scott kan från och med denna säsong presentera sina nya Voltage Pro-
air SX som är begåvade med ventilationssystemet RAM som ska mot-
verka imning. Naturligtvis sitter det dubbelsiktskiva i silverkrom, och 
bandet är silikonbehandlat för att sitta säkert på hjälmen. Den fi nns 
även i färgerna röd/vit, svart/vit och vit/svart. Cirkapriset ligger på 
1198:- med silverkromlins och 898:- med standardlins.
Dom släpper även ytterligare ett nytt glasöga i fräck designad klar-
lackad ram. Här får du en dubbelsiktskiva i silverkrom med Turbo Flow- 
ventilation, Super Soft-foam för bästa komfort. Bandet är silikonbehan-
dlat och den här går lös på runt 1098:-

Nytt från Scott
Scott kan från och med denna säsong presentera sina nya Voltage Pro-

Från nacke till röv
Allright saluför Ultimate Stuffs skyddssortiment som består av välsittande kvalitétsskydd. Dessa är avsedda för motorsport 
och kan användas sommar som vinter. Att skydda rygg och bål med ett skydd är smidig. Armbågssskydd och axelskydd får 
du på köpet.

Modifi era Yamaha Monoshock
 MonoShock RA i originalutförande, låter 
dig endast justera returen, vilket även har 
en minimal påverkan på kompressionen.
Med denna modifi ering som utförs av KN 

Racing så kommmer du kunna justera kom-
pressionen separat, utan att det påverkar 
returen. Detta är perfekt för dig som vill 
ändra kompressionsinställningen för att 

klara de värsta guppen, och samtidigt just-
era returen för bästa komfort. Priset för in-
stallation, omshimsning och renovering är 

2995:- inklusive moms. Kontakta KN Racing 
Products för mer detaljerad information på 

0950-10899 eller www.knracing.se
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Rätt vad det är så händer det nå-
gonting i skoterbranschen som 
får betraktas som en milstolpe. 

Jag kan direkt rabbla upp händelser som 
tillexempel RX-1 och REV, som med sin 
motor och chassidesign utmärkt sig å 
det grövsta och i och med det också 
skapat en ny trend. Årets största nyhet 
alla kategorier och tillika milstolpe heter 
Polaris Rush och får betraktas som nå-
gonting som är fullproppat med nytänk 
då det gäller funktion och design. Jag 
pratar i första hand om den unika Pro-
Rideboggifjädringen som till en första 
anblick kan ses som en gimmick och ett 
försäljningstrick. Den smäckra och smi-
diga designen är IQ-modellens absoluta 
motpol och hela Rushpaketet ser ut att 
vara vacuumförpackad. Liten, kort och 
nätt är några av stödorden i mitt anteck-
ningsblock efter den första åkturen. Det 
har jobbats febrilt med Rushen i många 
år och vi pratade faktiskt med en av de 
inblandade konstruktörerna som såg ti-
diga skisser på den unika bakfjädringen 
redan för sex år sedan. Utvecklingen har 
sedan fortskridit och testandet har varit 
grundligt. Samma tekniker talade om för 
oss att mer än femtio prototyp-Rushar 
har rullat den gångna vintern, vilket är 
betydligt fler än vad som är brukligt i 
branschen.

Ta dig tid!
Vi har kört Rushen både i Sverige och i 
USA och är eniga om att de maskiner vi 
kört är bra, förutsatt att de är riktigt in-
ställda. Har egentligen aldrig kört en ma-
skin som är så villig att ändra skepnad i 
och med att man skruvar förhållandevis 
lite på bakdämparen. Just denna villighet 
gör att det är ytterst viktigt att man som 
Rushägare sätter sig in och tar sig tid i 
att hur det fungerar och att man engage-
rar sig i sin maskin och dess fjädrings-
settup. Kom ihåg att ingen fjädring kan 
jobba korrekt om förutsättningen i och 
med en schyst inställning inte finns, oav-
sett namnet på dämparen och boggin.

Det är alltså läge att läsa manualen 
och förstå själva tänket bakom konstruk-
tionen. Det är också läge att välja åter-

Säga vad man vill om 
årets alla nyheter, men 
man kan lugnt sätta 
sig ner och konstatera 
att Polaris nya Rush 
har tagit hand om hela 
showen och är årets 
snackis.

Text: Björn 
Foto: Mattias Klockar

försäljare med omsorg så att du får dig 
en lektion i hur du fixar en juste setup. 
Polaris skickar med någonting som vi 
kan kalla en lathund eller tabellsticka 
som hjälper dig på traven att hitta de rät-
ta måtten på just din inställning. Rushen 
svarar också väldigt fint på förarens vikt-
förflyttning. Sitter du långt fram styr det 
exceptionellt bra och sitter du långt bak 
greppar det fint samtidigt som skidorna 
lyfter fint. Du ska inte bara ta med din 
vikt i beräkningen, också din längd, 
då den påverkar var vikten hamnar på 
maskinen. Så känslig är den alltså. Du 
ställer in balansen på maskinen med fjä-
dern, inte hårdheten. Hårdheten sköts 
med kompressionsratten. Så med andra 
ord, boggiinställning, prio ett! Tjata!

Framvagnen känner vi dock igen från 
IQ-modellen och är endast något modi-
fierad för att passa det nya chassit och 
är lika bra om inte bättre tillsammans 
med den nya Pro-Ride progressiva bog-
gin på Rushen. Progressiv betyder med 
några enkla ord att Pro-Ride boggin blir 
hårdare ju mer den fjädras in. Du pas-
serar alltså ingen zon där det går lättare 
och det plötsligt faller igenom. Vad som 
är anmärkningsvärt är att den liggande 
bakdämparen för den infjädrande  kraf-
ten vidare in mot chassits centrum istäl-
let för rätt upp i rökan på chauffören. 
Just detta är kännbart, rätt inställt.

Rätt inställd är Rushen magnifik och 
förvånansvärt följsam. Jag får lite M10 
flashback där ma- s k i n e n 
tillåts rinna över de v ä r -
sta knölarna som 
en tallrik kräm, 
med skillnaden 
att den här kon-
struktionen till-
låter ytterligare lite 
pisk, återigen, rätt inställd 
det vill säga. För er som inte är uppda-
terade så fanns den knölätande M10 
boggien bland annat på en del Edge-
modeller när det begav sig på den gamla 
goda tiden. Vid frågan om denna maskin 
kommer i en snöskotercrossvariant blev 
svaret ett bestämt nej. Rushen är avsedd 
för leden och leden endast. Jäkla mycket 
tjat om den rätta inställningen på boggin, 
men återigen, mycket mycket viktigt. Ta 
dig tid att känna och förstå.

Receptet
Hur har man då gått tillväga för att bygga 
Rushen? Är tillvägagångssättet lika unik 
som designen? Både ja och nej. Vi hittar 
de sedvanliga svetsarna i chassit, men 
betydligt färre än på föregående model-
ler. Hela 86 % mindre svetsar än på ex-
empelsevis en 800 IQ Dragon. Hur har 

Nu finns återigen den fina turbofyrtaktaren att tillgå. Polaris hade 
ett glapp i sitt snöskotersortiment under förra säsongen. Glap-

pet är nu igenproppat och vi kan verkligen rekommendera dig att 
prova den här 140-hästarsraketen som är en perfekt gubbracer.
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Text: Björn 
Foto: Mattias Klockar

försäljare med omsorg så att du får dig 
en lektion i hur du fixar en juste setup. 
Polaris skickar med någonting som vi 
kan kalla en lathund eller tabellsticka 
som hjälper dig på traven att hitta de rät-
ta måtten på just din inställning. Rushen 
svarar också väldigt fint på förarens vikt-
förflyttning. Sitter du långt fram styr det 
exceptionellt bra och sitter du långt bak 
greppar det fint samtidigt som skidorna 
lyfter fint. Du ska inte bara ta med din 
vikt i beräkningen, också din längd, 
då den påverkar var vikten hamnar på 
maskinen. Så känslig är den alltså. Du 
ställer in balansen på maskinen med fjä-
dern, inte hårdheten. Hårdheten sköts 
med kompressionsratten. Så med andra 
ord, boggiinställning, prio ett! Tjata!

Framvagnen känner vi dock igen från 
IQ-modellen och är endast något modi-
fierad för att passa det nya chassit och 
är lika bra om inte bättre tillsammans 
med den nya Pro-Ride progressiva bog-
gin på Rushen. Progressiv betyder med 
några enkla ord att Pro-Ride boggin blir 
hårdare ju mer den fjädras in. Du pas-
serar alltså ingen zon där det går lättare 
och det plötsligt faller igenom. Vad som 
är anmärkningsvärt är att den liggande 
bakdämparen för den infjädrande  kraf-
ten vidare in mot chassits centrum istäl-
let för rätt upp i rökan på chauffören. 
Just detta är kännbart, rätt inställt.

Rätt inställd är Rushen magnifik och 
förvånansvärt följsam. Jag får lite M10 
flashback där ma- s k i n e n 
tillåts rinna över de v ä r -
sta knölarna som 
en tallrik kräm, 
med skillnaden 
att den här kon-
struktionen till-
låter ytterligare lite 
pisk, återigen, rätt inställd 
det vill säga. För er som inte är uppda-
terade så fanns den knölätande M10 
boggien bland annat på en del Edge-
modeller när det begav sig på den gamla 
goda tiden. Vid frågan om denna maskin 
kommer i en snöskotercrossvariant blev 
svaret ett bestämt nej. Rushen är avsedd 
för leden och leden endast. Jäkla mycket 
tjat om den rätta inställningen på boggin, 
men återigen, mycket mycket viktigt. Ta 
dig tid att känna och förstå.

Receptet
Hur har man då gått tillväga för att bygga 
Rushen? Är tillvägagångssättet lika unik 
som designen? Både ja och nej. Vi hittar 
de sedvanliga svetsarna i chassit, men 
betydligt färre än på föregående model-
ler. Hela 86 % mindre svetsar än på ex-
empelsevis en 800 IQ Dragon. Hur har 

Nu finns återigen den fina turbofyrtaktaren att tillgå. Polaris hade 
ett glapp i sitt snöskotersortiment under förra säsongen. Glap-

pet är nu igenproppat och vi kan verkligen rekommendera dig att 
prova den här 140-hästarsraketen som är en perfekt gubbracer.

211-09/10

20_24.indd   21 2009-08-28   17.19



man löst detta? Armerad trolldeg? Nej 
även om det kanske är just det man först 
tänker på. Man har gjort vad man i årti-
onden pysslat med inom fl ygindustrin... 
Limmat! Denna teknik gör det möjligt att 
sammanfoga stål och aluminium utan 
ett skruvförband. Detta är mekanikerns 
dröm vid en eventuell reparation där en 
värmepistol används istället för en skift-
nyckel. Det låter konstigt men ett limmat 
förband ska efter 24 timmars härdning 
var likvärdigt en traditionell svetsfog. 
Vid Rushpresentationen fi ck vi reda på 
att chassikonstruktionen är en serie av 
triangelformer och att det innehåller be-
tydligt färre delar än exempelvis en IQ 
Dragon.

Kedjehuset är numera en bärande del 
av chassit och har bromsskivan place-
rad på utsidan vilket i sin tur gör att ked-
jehuset är mer slimmat och försänkt in i 
chassit, vilket i sin tur gör att du har mer 
plats för högerfoten.

Lite annat
Motormässigt fi nns det inte så speciellt 
mycket att skriva hem om, om man tit-

tar på utsidan. Visuellt är den identiskt 
med en vanlig kortslagig CFI2 600 
HO-motor. Får du för dig att plocka 
isär den så kommer du hitta lite andra 
förbränningsrum, portdesign, och fram-
för allt ett annat motorstyrningssystem. 
Tillsammans ska detta ge ett bredare 
effektregister, och vi tvivlar inte då Rus-
hen är ett utmärkt paket där allting lirar 
tillsammans. Den är inte det minsta våld-
sam, utan snarare väl genomtänkt och 
lätthanterlig.

Rushen känns verkligen som ett ener-
gitillskott till branschen och ett startskott 
på någonting nytt, ja en verklig milstolpe. 
Vi kommer utan tvekan att få se liknande 
maskiner från konkurenterna i framtiden. 
Om du vågar köpa en Rush? Det är all-
tid lite roulettevarning då det gäller ny-
köp. Antingen fi nns det lite barnsjukdo-
mar eller inte! Enligt Polaris har det körts 
totalt 25,000 mil med Rushprototyperna 
för att provocera fram alla slags fel som 
kan uppkomma på en ny modell. Om vi 
bortser från eventuella fel som kan upp-
komma, och baserar vårt tyckande på 
de prototyper vi kört i vintras så är det 

IQ Dragon 800 är i grund och botten en skitbra maskin, men har dragits med en 
del kallibreringsproblem. Vi får verkligen hoppas att problemen är borta i och med 
årets uppdateringar i form av ny programvara, kolvar, toppar och avgassystem. 
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här en fantastiskt fin ledmaskin som har  
satt standarden högt. Ja du vågar.

Resten
Ja vad säger man. Polaris har fyra styck-
en andra sportmaskiner också om man 
bortser från Rushen, tro det eller ej. Alla 
är baserade på samma IQ chassi, men 
begåvade med olika motor och stöt-
dämperialternativ. Att dessa maskiner 
kommer lite i skymundan i skuggan av 
Rushen känns egentligen lite synd då 
alla har ett existensberättingande och 
är riktigt bra maskiner. Vi börjar med att 
konstatera att det återigen finns ett spor-
tigt turbovisslande alternativ för de som 
vill åka fyrtakts IQ Turbo Dragon. Den 
135 kusar starka motorn känner vi igen 
så också Rider Select-systemet 
där man har 7 olika inställnings-
möjligheter på styret.

Den fina 800 IQ Dragon känns 
också den igen men har tills i år 
fått nya kolvar, toppar och avgas-
system. Sitter du och trycker på en sån 
här modell från 08 eller 09 så kommer 
också du få ta del av den uppdateringen 

(i form av nya kolvar och toppar) då Po-
laris en gång för alla ska ta tag i proble-
met med 800:or som inte går som de 
ska. För visst har det varit problem med 
just 800:an, som inte riktigt levererat.

550 och 600 Shift däremot har alltid 
hållit vad de lovat och är riktigt bra ma-
skiner i sedvanlig ordning, som i dagens 
prisläge får ses som extremt prisvärda.

Överlag känns det som om Polaris 
satsar rejält och att de verkligen gjort allt 
för att möta konkurrensen. Vi jublar extra 
mycket åt Rushen och längtar efter att få 
köra en produktionsmaskin.

Pro-Ride heter den unika boggin som 
verkligen sticker ut design-

mässigt.

Hela Rushen ser ut att vara vacumför-
packad och ser lika slimmad ut som en 
size zero-modell.

Smäcker instrumen-
tering och ett väl-
bekant styre med 
välbekanta reglage. 

IQ framvagn med justerbara Piggyback 
Walker Evans dämpare känns stabilt 

och är ett väl utprovat koncept.
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Vid en första blick kan Pro-Ridefjädringen se ut som en gimmick. 
Men den fungerar. Vi matade över dessa knölar under en hel dag och 
kunde jämföra olika inställningar i lugn och ro. Kul och lärorikt.

Liten och nätt var två av orden jag hittade i anteckningsblocket efter första provkörningen. Polaris har verkligen lyckats att byg-
ga en lätthanterlig trevlig ledmaskin. Om det sedan visar sig att den också är snabbast lär vinterns BLS-test utvisa.

Åka, skruva, åka, skruva. Vi fick oss en 
ordentlig lektion i hur  Pro-Ridefjädrin-

gen reagerar på olika inställningar. 

 Rush 600  IQShift 550/600 IQ 800/Turbo Dragon
Motor
Typ: 2-cylindrig 2-takt  2-cylindrig 2-takt  2-cylindrig 2t / 4-t  
Volym cc: 599cc   544/599 cc   795 / 750cc
Borrning/slag: 77,25x64mm  73x64/ 77,25x64mm  85x70 / 85x66 mm
Bränslesystem: CFI   2xvm34/ Cleanfire Injection EFI
Smörjning: Separat   Separat   separat/Torrsump
Avgassystem: 2-1   2-1   2-1
Uppg effekt/varv: 125hk   60 hk/125   154/140hk
Start: Manuell   Manuell   Manuell/Elstart

Chassi 
Uppg torrvikt kg: 208kg   211,6/ 217,9  218,6/263,3kg
Tunnel: Rush    IQ   IQ
Framvagn: IQ   IQ   IQ
Dämpare: Walker E Piggyback  RydeFX MPV  Walker E Piggyback/Walker E
Fjädringsväg fram: 25,4 cm   25,4 cm   25,4 cm
Boggi: PRORIDE   IQ   IQ
Dämpare bak: Walker Evans comp adj  Ryde FXMPV  Walker evans
Fjädringsväg: 35,6 cm   35,3 cm   35,3 cm
Typ av matta cm: 38x307x3,2   38x307x2,3   38x307x3,8 / 3,2
Skidor: Plast   Plast   Plast
Spårvidd: 108 cm   108 cm   108 cm
L/B/H cm:  274x121x117  292x121x123  292x121x123
Tankvolym: 41,7 liter   43,5 liter   43,5 / 38,6 liter
Oljetankvolym: Uppges ej.   Uppges ej.   Uppges ej.

Att äga
Pris: 129,900:-   79,900:-/89,900:-  129,900:-/129,900:- elstart   
Färg: Svart   Svart   Röd
Generalagent: Polaris Scandinavia AB  Polaris Scandinavia AB  Polaris Scandinavia AB
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Alla kretiva konstnärer se hit. Du har nu chansen att få visa upp dina alster för en bred och kräsen 
massa. Det hela är enkelt. Du som är väl bevandrad i Photoshop eller dyligt ska knåpa ihop 
någonting fränt med vår SnowRiderlogga som grund. Vår logga får du i högupplöst version 
genom att maila mikaela@otlas.se. När du väl fått loggan är det bara din egen fantasi som sätter 
gränserna för vad som är möjligt att göra med den. Du låter fantasin flöda och gör det du tycker 
passa, spar ner den i lämpligt format, och minst  300 DPI. Sedan skickar du den till samma adress 
du fick vår logga från, det vill säga mikaela@otlas.se. Vi kommer sedan att välja ut de förslag som 
är bäst och helt enkelt trycka en exklussiv T-shirt i begränsad upplaga som sedan kommer att säljas 
i shoppen.
Du kommer naturligtvis bli rikligt belönad i form av 10 stycken T-shirtar och en oändlig mängd 
beröm. Vad väntar du på? Sätt igång.
OBS! Vi vill ha ditt bidrag senast den 1 november 2009.
SnowRider kommer att ha full användande rätt på ditt material och kan ej krävas på någon form av ersättning i samband med 

användande av insänt material. Ditt material kan således komma att användas vid andra tillfällen och i vår marknadsföring.
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Förare: Christer de Wall & Gustav Westin
Fotograf: Jimmy Andersson
Plats: Graningesjön i Sollefteå
Kommentar: 30 grader varmt och picknick på stranden. 

Förare: André Engberg
Fotograf: Jens Eriksson
Plats: Alviksträsk
Kommentar: Lite lek i vårsolen.

Förare: Christer de Wall & Gustav Westin
Fotograf: Jimmy Andersson
Plats: Graningesjön i Sollefteå
Kommentar: Gustav och Christer åker res på vattnet. 

Förare : Virre
Fotograf: Sofie
Plats: Funäsfjällen
Kommentar: Påsk 09, längtar till snön igen!

Förare: Jens Mehlqvist
Fotograf: Martin Söderlund
Plats: Terminalen/Sveg
Kommentar: Det var varmt där i slutet på skoterföret... =)

Förare: Micke Stenlund
Fotograf: Pontus Önhult
Plats: 2 maj Höglia
Kommentar: Sista körningen!

Förare: Jerry Fredriksson
Fotograf: Micke Enerot
Plats: Jorm
Kommentar: Våråkning när den e som bäst!
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Att köra skoter handlar så mycket om känslor, 
och mest känslor av alla lockar då Yamahas 
maskiner fram.

Text: Patrik Larsson
Foto: Mattias Klockar

Till ytan är alla skotrar så lika. Men 
trots det är dom ju samtidigt så 
fantastiskt olika. På många sätt är 

det ofta just Yamahas maskiner som är 
mest olika alla andra.

Om man tänker efter så har det egent-
ligen alltid varit så. Jag ser bara tillbaks 
på mina egna erfarenheter av till exem-
pel ET 340 från 80-talet och Phazer 
480 från 90, vilka båda var fantastiskt 
lätta och lättkörda maskiner. Ofta kunde 
man direkt känna att man satt på just 
en Yamaha till exempel genom den väl 
avstämda styrningen och den sköna 
bromsen med så mycket känsla. Dagens 
skotrar från Yamaha skiljer också ut sig 
från de övriga. Den största och mest up-
penbara skillnaden är ju fyrtaktsmotorn. 
Då de andra tillverkarna fortfarande läg-
ger tonvikten på stimmiga tvåtaktare kör 
Yamaha sen många år stenhårt på fler 
takter än så. Ski-Doo har visserligen nu 

på allvar gett sig in i leken, men ännu inte 
fullt ut och i samma bredd som Yamaha.

Yamahas skotrar har alltså alltid på 
ett eller annat sätt skilts sig från mäng-
den. Men då det för tio år sen och bakåt 
gällde att modellerna alltid hörde till de 
smidigaste och lättaste, så är det idag 
tvärt om. Fyrtaktsrevolutionen har gjort 
Yamaha till de som nu i stället bygger 
några av de bökigare och med några få 
undantag även tyngsta bland jämförbara 
skotrar.

Att Yamaha gjort ett mycket impone-
rande jobb med att slå sig in med sina 
fyrtaktare på den konservativa snösko-
termarknaden kan ingen förneka. En stor 
del av kunderna vill ha en fyrtaktsmotor, 
och det nästan till vilket pris som helst.

Dels är dom för det mesta lite dyrare 
i inköp. Sen är dom alltså gärna lite 
tyngre. Trots att de också inte allt för 
sällan är dåligt utrustade från start vad 

det gäller drivhjul, skidor och matta, 
och ibland även dämpare så säljer dom 
ändå bra, och till och med även bättre 
och bättre. Bristen i utrustning är lite ir-
riterande, men eftersom eftermarknaden 
är full av mycket fin utrustning att ersätta 
de sämre originaldelarna med, så är det 
inget stort problem. Lite bökigare, men 
alltså inget stort problem.

Tre
Precis som förra året presenterar Ya-
maha i år totalt tre korta sportmodeller. 
Modellerna är de samma. Phazer RTX, 
Nytro RTX och Nytro RTX SE. Föränd-
ringarna är små men det har hänt något 
mycket viktigt och faktiskt historiskt. 
Men det återkommer vi till.

Phazer RTX behöver nu för tiden inte 
någon längre presentation. Men något 
gick däremot lite fel vid introduktionen 
av Phazern till säsongen 2007. Kanske 
mest för att Yamahas mycket intelligenta 
trixande med spionbilder och Jimmy Bla-
ze positiva uttalanden, som blandades 
med en brutalt effekthöjande turbosats 
som redan tidigt arbetats fram av MC 
Xpress. Denna mix gav förväntningar 
på maskinen som i slutandan visade sig 
vara omöjliga att leva upp till. Idag vet vi 
däremot bättre. Phazer RTX är en full-

Nu har även den lite enklare Nytro RTX fått det mer sportiga chassit som introducerades på 
RTX SE förra året. Skillnaden sitter i fotstegen som nu är mer uppvinklade längre bak, dom är 

också smalare. Resultatet blir en smidigare och snyggare skoter.

stor skoter. Men den mindre motorn på 
80 hästar och lite tamare dimensioner på 
dämpningsutrustningen gör den till en 
mycket smidig och lättkörd instegssko-
ter, som även mycket erfarnare förare 
kan ha otroligt mycket skoj med.

Årets provkörning av den lille i USA 
bjöd inte på några nyheter eller över-
raskningar. Phazer RTX är tillbaks och 
precis lika underhållande och lättkörd 
som förut. Ordet tjejskoter använder vi 
inte längre efter att Björn för ett år sen 
bannlyst det uttrycket. Förvänta dig inget 
effektmonster och brutala skidlyft, så blir 
du inte besviken.

Den högt och långthoppande Micke 
Ljungberg har faktiskt i ett svagt ögon-
blick till och med erkänt att det just är 
Phazer som hamnar allra högst upp på 
hans önskelista då det gäller Yamaha-
maskiner.

Två
Phazer RTX har alltså lämnats som 
den är. Men de två Nytro-maskinerna 
däremot har uppdaterats, om än inte 
jättemycket. Den första versionen av 
Nytro-framvagn tenderade ju att göra så 
att skotrarna i vissa lägen betedde sig 
minst sagt underligt. Vid inspirerad kör-
ning nedför på dålig led till exempel så 
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Phazer har nu några år på nacken, och gör fortfarande sitt jobb bra som en lättkörd, smidig och underhållande 
maskin. 80 hästar är också fortfarande bara 80 hästar. Har man det klart för sig blir man inte besviken.

kunde skotern rätt vad det var och utan 
förvarning totalt vilja byta spår. Detta var 
sällan kul. Till säsong två, alltså till förra 
året hade man tagit fram generation två 
av framvagnen och problemen var som 
bortblåsta.

Det var även förra säsongen som RTX 
Special Edition gjorde entré. Den här 
versionen hade fått ett omarbetat chas-
si, som var mer uppvinklat bakåt och 
även de plattformsliknande fotstegen 
hade smalnats av och gjorts smidigare, 
och faktiskt också snyggare.

I år har både Nytromodellerna detta 
chassi.

Det som skiljer de två åt är främst två 
saker. Och precis som man kan förvänta 
sig är det på fjädringssidan de mest up-
penbara skillnaderna infinner sig.

Men bara för att man hållit igen lite på 
utrustningen på den enklare RTX så har 
den för den delen inga dåliga dämpare. 
Fram hittar vi ett par fina Fox Float och 
i boggin två 40 millimeters renoverings-
bara dämpare med klicker-justering på 
både kompression och retur.

Vid vårt provkörningstillfälle var det 
faktiskt den lite enklare RTX som hade 
den skönaste och mest följsamma fjäd-
ringen. Men detta betyder ju inget mer 
än att det är inställningarna som inte 
riktigt lirade på RTX SE. Eller så var 
det faktiskt de superfina lederna som vi 
körde på som inte var utmanande nog.

Det är i alla fall bara att konstatera att 
Yamaha i och med RTX SE har tagit det 

här med fjädring och dämning på abso-
lut största allvar. På den här maskinen 
sitter det något av det allra bästa mark-
naden har att erbjuda. Alla håller säkerli-
gen inte med för att dom själva kör på ett 
annat märke. Men så är det.

I framvagnen på SE sitter värsting-
dämparen Fox Float-X med justerbar 
kompression och retur. Bak i boggin hit-
tar vi en riktigt fet fullt justerbar clicker-
dämpare. Centrumdämparen skäms inte 
heller för sig. Den är på 40 millimeter 
och har klickerfunktion på kompression 
och retur.

Nästa sak som skiljer är drivhjulen, 
och det är SE som försetts med no-slip-
hjul! Äntligen, skriker nu många i kör och 
vi hjälper gärna till.

Det här är en större sak för Yamaha än 
man kanske först kan tänka sig. För det-
ta är nämligen för första gången vi hitta 
denna typ av drivhjul i en av Yamahas 
sportmaskier. RX-1 Mountain har haft 
no-slip sen 2006, och nu är det alltså 
även dags för en Yamaha sportmaskin.

Ett
Vi inledde den här texten med att säga 
att Yamaha inte längre bygger de lättas-
te och smidigaste snöskotrarna. Många 
som läser detta tolkar säkerligen detta 
rent instinktivt som något negativt. För 
vissa är det så klart det, men nu är verk-
ligheten inte så svart-vit.

Det är ett faktum att hela skoterkol-
lektivet i genomsnitt bara blir äldre och 

Phazer RTX är ett kompakt paket som levererar glädje och trygghet.
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Nytro RTX Special Edition kom till förra 
säsongen. Till 2010 återkommer den 
relativt oförändrad, dock med ett stort 
och viktigt undantag. Den har nu nämli-
gen utrustats med helt nödvändiga no-
slip drivhjul.

Det är till synes de 
små detaljerna som 
gör våra liv lite lät-

tare. I år har Yama-
has skotrar utrustats 
med boggie och vän-
dhjul med utbytbara 

kullager.
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 Nytro RTX/ RTX SE Phazer RTX

Motor
Typ: 3 cyl, 4-takt   2 cyl, 4-takt
Volym cc: 1049cc   499cc
Borr/slag mm: 82,0x66,2   77,0x53,6
Bränslesystem: Mikuni EFI 41mm x3  Keihin EFI 43mm x2
Smörjning: Torrsump   Torrsump
Avgassystem: 3-1 rostfritt   2-1 rostfritt
Uppg effekt/varv: ca 135 hk   ca 80 hk
Start: Elektrisk   Elektrisk

Chassi 
Uppg torrvikt kg: ---   ---
Tunnel: Nytro 11° Snocross  Phazer
Framvagn: Dubbla A-armar, krängningshäm. Dubbla A-armar, krängningshäm.
Fjädring fram: RTX: Fox Float. SE: Fox Float-X Fox Float
Fjädringsväg fram: 216 mm   236 mm
Boggi: Dual Shock Pro. SE: Pro 46 Dual Shock CK
Dämpare bak: Klicker HPG 40mm. SE: HPG 46mm HPG 40mm komp just.
Dämpare fram: Klicker HPG 40mm  HPG 36mm
Fjädringsväg bak: 368 mm   412 mm
Typ av matta cm: 38x307x3,2 RipSaw  35x307x32,5 RipSaw
Skidor: Plast   Plast
Spårvidd: 1050 mm   1085 mm
L/B/H:  2805x1180x1140 mm  2820x1215x1190 mm
Tankvolym: 28 l   26,7 l
Oljetankvolym: ---   ---

Att äga
Ca pris: 144900:-. SE: 147900:-  104900:-
Färg: Svart-orange/blå/röd. SE: Blå Svart-orange
Generalagent: Yamaha Motor Scandinavia Yamaha Motor Scandinavia

äldre. Detta eftersom rekryteringen 
av yngre förmågor går lite trögt. På så 
sätt höjs medelåldern på den genom-
snittlige skoteråkaren stadigt. Precis 
samma fenomen har för alltid förändrat 
MC-branchen där nu de extremaste 
sporthojarna hör till de minst sålda, till 
skillnad för bara 10-15 år sen. Samma 
utveckling kommer med stor säkerhet 
även påverka vår lilla bransch. Just detta 
faktum får en lite intressant inverkan på 
just Yamahas försäljning.

Som ung vill man ha vilda maskiner 
som som är brutala. Det gör helt en-
kelt inget om skotern är lite lynnig och 
otrygg. Det kan i stället inge respekt och 
höga poäng i vissa grupper av åkare.

Men med åren blir människan av na-
turen mer trygghetssökande. Och vad 
får man då om man köper en fyrtaktad 
Yamaha? Jo stabiliteten och tryggheten 
själv.

Detta blir så klart lite tråkigt för oss 
som ska skriva om skotrar, men för dig 
som vill åka tryggt, säkert och stabilt i 
vinter så är detta skotrar som alltid le-
vererar.

Yamaha är idag i en självklar ledning i 
världen vad det gäller fyrtaktsmaskiner, 
och har att se fram emot en fortsatt po-
sitiv utveckling, bland annat på grund av 
åldershöjningen, och därmed trygghets-
sökandet hos den genomsnittlige sko-
terköparen.

Noll
Sen kan vi bara med sorg i konstatera 
att de båda Nytro-modellerna levereras 
med mattkammar på 32 millimeter. Matt-
valet är så uselt att Yamaha kammar hem 
noll poäng i just den grenen. Men nu får 
vi lov att skärpa oss och se oss själva i 
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Nytro RTX SE har inte bara helt underbar fjädringsutrustning i allmänhet, den har 
även den förstärkta Dual Shock Pro 46-boggin.

Styrstången som lutar ovanligt mycket på Nytro ger en speciell körkänsla. En del tycker den ställer till 
det i körningen, medan andra älskar den.

Nytrons förarmiljö ser ut som vanligt. I det 
lilla digitala multiinstrumentet hittar du det 

mesta du letar efter.

Det är bara att konstatera att Yamaha i och 
med RTX SE har tagit det här med fjädring 
och dämning på absolut största allvar. På 
den här maskinen sitter det något av det 
allra bästa marknaden har att erbjuda.
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Mercedes Sprinter är utan tve-
kan det mest populära fordo-
net att bygga om för all slags 

skoterracing. Du kan få tag på en förhål-
landevis billig begagnad Sprinter som 

Att bygga det ultimata 
fordonet för  att 
transportera dig och 
din snöskoter kan 
göras på många sätt. 
Du vill naturligtvis 
få plats med allt, 
samtidigt som du vill 
resa med stil. Det här 
är den första artikeln 
i en serie vi kallar, Det 
ultimata fordonet.

Av: Jeff Öijer

inte bara ökar i värde vid en ombyggna-
tion, den är också bland det driftsäkras-
te du kan köpa. Det fi na med en Sprinter  
är att den inte behöver bli stående när du 
inte är på tävling, då du kan använda den 
som personbil på veckorna.

 Just den här Sprintern är Jeff Öiers 
vision på hur det ultimata fordonet ser ut. 

Några ord från Jeff
Jag tävlar i skotercross och visste från 
början att det var en Sprinter man skulle 
bygga på när det var dags för en alldeles 
egen racebuss. Innan jag började bygga 
var det en hel del funderingar  över hur 
jag egentligen ville ha bilen.  Jag hade 
varit och kollat på andra byggen vad det 
gäller upplägg och planlösningar. Till 
slut hittade jag en mix av alla ideér jag 
hade.  Jag bestämde mig för att utesluta 
kök och sovplats då jag tyckte att de 
inte skulle bli använt tillräckligt mycket 

för att vara värt att lägga ner krut på, 
jag är ingen campare.  Mitt mål var att 
jag skulle ha en rätt rymlig kupé för att 
få plats med mycket folk då  familjen är 
med på tävlingarna samtidigt som det 
är praktiskt vid användning utanför täv-
lingsbanan. Jag skulle också kunna lasta 
skotern själv så jag kan åka iväg ensam 
och träna utan att vara beroende av nån 
annan. Då jag i rakt nedstigande led är 
100% raggare var det heller inget snack 
om hur stor stereo jag skulle montera. 
Stor alltså.

Lastutrymmet
Då jag funderat ut en planlösning jag 
tyckte såg vettig ut, rev jag bort mellan-
väggen så jag stod med ett tomt skåp. 
Jag började  mäta och kolla om det var 
praktiskt genomförbart att bygga så som 
jag hade tänkt. Efter att jag hade stått 
och måttat ett tag insåg jag att jag fi ck 

lov att lyfta in skotern och lite säten för 
att kolla om de fi ck plats. 

Som reglar använde jag fyrkantsjärn 
1,5x1,5 cm som jag miggade ihop utan-
för bilen och sen lyfte in och poppnitade 
fast i bussen väggbalkar. Jag drog ge-
nomgående bult i golvet. Sen satt jag fast 
11 millimeter plywood med vagnsbult in 
mot cupen. Som isolering använde jag 
ett material liknande sittunderlägg som 
använd vid isolering av betongplattor. På 
baksidan mot lastutrymmet använde jag 
5 millimeter gul plywood som är original 
i Sprintrarna. Dessa satte jag fast med 
självborrande skruv. Innan jag skruvade 
igen allt drog jag all el som skulle dras, 
vilket blev en hel del eftersom det blev 
två extra 100 amperes-batterier bak. 
Dom kopplade jag in till laddningen via 
ett originalrelä som säkert går att  hitta 
på nån skrot. 

För att förebygga elaka kortslutningar 

Utsidan:
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Lastutrymmet:I Coupen:klädde jag in allt och tätade ordentligt 
samtidigt som vi monterade en linoleum-
matta med kant på. 

Lösningen för lastning av skoter blev 
en handikappramp, från Kvistberga som 
vi specialbeställde lite bredare.  Vi mon-
terade också en 12 volts winch så att jag 
ska slippa lyfta in skotern. Det blev rätt 
bra och det går fint och lasta själv

I coupén
 Inne i cupén täckte jag väggen med 

filtmatta som används till och klä bas-
lådor. Då jag ville att installationen 
skulle se original  ut och inte som nå-
got ” hemmabygge” använde vi origi-
nal stolar och soffor. Alla lösningar då 

det gäller bälten och så vidare kommer 
från skroten. Det finns ju Sprintrar som 
har säten hela vägen bak. Vi fick även 
tag i ett innertak från en sådan. I detta 
originalinnertak borrade jag i spottlights 
som finns att köpa på Clas Olsson. 
Framstolarna monterade jag på snurrun-
dereden som finns till skogsmaskiner. 

Stereon blev ett stort jobb för sig. Så 
här i efterhand var det inte någonting 
jag bara kopplade ihop på en kvart. Jag 
fick lov att riva så gott som hela bilen för 
att  dra sladdarna på snyggast sätt.  Det 
blev bra i slutändan över förväntan och 
jag fick fantastiskt bra support från DLS. 
Jag passade även på att uppdatera min 
Sprinter med elhissar, crusekontroll, 
fartvarnare och tonade rutor. Jag har 
också bränt många timmar genom att 
montera ljudisolerande asfaltsmatta på 
tak dörrar och väggar. 

Utsidan
När jag fått fason på insidan gav jag 
mig på det yttre. Vad passar bättre på 
en Sprinter än en massa bågar från Q-
pak och extraljus från Bosch, lackade 
stötfångare och bromsok? Naturligtvis 
uppgraderade jag till xenonljus och 
stoppade dioder i lampor och passade 
samtidigt på att blåtona lyktglas. Det 
hela avslutades med ett par snygga alu-
miniumfälgar.

Slutsatsen
Är hemskt nöjd men är fortfarande en 
hel del detaljer som är kvar men i stora 
drag så fungerar det kanon bra utifrån 
det  jag vill ha ut av bussen. Jag åker 
som en kung till och från tävling och trä-
ning samtidigt som det får plats overkligt 
mycket brudar i den övrig tid.

Mitt råd på vägen är att du ska titta lite 
på hur andra gjort och att du ska vara 
noga med och fundera över vad du själv 
kommer att använda bilen till.  Lycka till. 
Jeff Öijer
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För tredje året i rad är vi hänvisade 
till den klassiskt Amerikanska by-
hålan Grand Lake i Colorado för 

mediaevenemanget Snow Shoot. Här 
ska vi återigen få bekanta oss med vad 
de fyra stora skotertillverkarna kommer 
att erbjuda den kommande säsongen.

Grand Lake ligger 16 mil från Denver, 
vilket tar ungefär två timmar med bil. 
Stora delar av resan går rakt igenom 
de Klippiga bergens dramatiska natur. 
Vi kör bitvis på serpentinvägar och kan 
njuta av en fantastisk utsikt.

Själva byn ligger på 8600 fot eller 
2600 meter, alltså runt 500 meter högre 
än Sveriges allra högsta punkt, Kebne-
kajse. Men området där vi kör ligger be-
tydligt högre, ibland ända upp till 12000 
fot, alltså 3600 meter. Men varför är 
detta intressant då?

Jo det är riktigt viktigt, speciellt för oss 
Svenskar som vanligtvis tillbringar det 
mesta av vår tid nere vid havsnivån. För 
oss kan nämligen en resa upp till dessa 
höjder bli allt annat än trevlig.

När vi kommer till platsen där skoter-
körningen ska ske så får vi massor med 
information, och det innefattar bland an-
nat två A4-sidor med information om just 
höghöjdssjuka.

Som bekant sjunker syrenivån i luften 
med ökad höjd, och vid 8000 fot börjar 
den bli riktigt låg, faktiskt så låg att vi 
alla blir påverkade på fl era sätt. Man blir 
slö, man kan få ont i huvudet, man får 
svårt att sova, magen blir konstig och 
man upplever ofta att man får andnöd. 
Det enda botemedlet mot detta är att 
antingen åka tillbaks till lägre höjd eller 
bara bita ihop och stå ut tills kroppen 
anpassat sig.

Är man lite extra otränad och ovan kan 
man bli påverkad riktigt illa. Några av de 
svårare symtomen är att man blir förvir-
rad och har svårt att gå rakt. Just båda 
dessa symtom led vi alla av när vi ett par 
dagar tidigare hade tillbringat en efter-
middag-kväll och natt på Smokin’ Joe’s 
Bar and Grill i utkanten av Denver. Men 
då hade det defi nitivt inget med hög höjd 
att göra.

Nåja. Dåsiga på grund av den höga 
höjden anländer vi alltså till skotercam-
pen och vi börjar se oss runt. Det är en 
fantastisk känsla att bara vandra in i ha-
vet av nya modeller, och det är till en bör-
jan svårt att fokusera på detaljerna. Men 
det kommer allt eftersom. Låt oss titta på 

Tävlingsmaskinen blir 
civil.

Text: Patrik Larsson
Foto: Mattias Klockar

Här ser vi de breda och mycket sta-
bila fotstegen som utvecklats för täv-
lingsbanorna, men som alltså även du 
i år kan få sätta dina fötter på.

Till framvagnen på REV-XP har man ko-
stat på sig att använda lätt och starkt 

Chromoly i vissa delar.

Körställningen på de nya X-RS-modellerna är än mer framåtfl yttad mot förut.

Här ser vi de breda och mycket sta-

511-09/10

50_55.indd   51 2009-08-28   17.28



50 1-09/10

50_55.indd   50 2009-08-28   17.27

För tredje året i rad är vi hänvisade 
till den klassiskt Amerikanska by-
hålan Grand Lake i Colorado för 

mediaevenemanget Snow Shoot. Här 
ska vi återigen få bekanta oss med vad 
de fyra stora skotertillverkarna kommer 
att erbjuda den kommande säsongen.

Grand Lake ligger 16 mil från Denver, 
vilket tar ungefär två timmar med bil. 
Stora delar av resan går rakt igenom 
de Klippiga bergens dramatiska natur. 
Vi kör bitvis på serpentinvägar och kan 
njuta av en fantastisk utsikt.

Själva byn ligger på 8600 fot eller 
2600 meter, alltså runt 500 meter högre 
än Sveriges allra högsta punkt, Kebne-
kajse. Men området där vi kör ligger be-
tydligt högre, ibland ända upp till 12000 
fot, alltså 3600 meter. Men varför är 
detta intressant då?

Jo det är riktigt viktigt, speciellt för oss 
Svenskar som vanligtvis tillbringar det 
mesta av vår tid nere vid havsnivån. För 
oss kan nämligen en resa upp till dessa 
höjder bli allt annat än trevlig.

När vi kommer till platsen där skoter-
körningen ska ske så får vi massor med 
information, och det innefattar bland an-
nat två A4-sidor med information om just 
höghöjdssjuka.

Som bekant sjunker syrenivån i luften 
med ökad höjd, och vid 8000 fot börjar 
den bli riktigt låg, faktiskt så låg att vi 
alla blir påverkade på fl era sätt. Man blir 
slö, man kan få ont i huvudet, man får 
svårt att sova, magen blir konstig och 
man upplever ofta att man får andnöd. 
Det enda botemedlet mot detta är att 
antingen åka tillbaks till lägre höjd eller 
bara bita ihop och stå ut tills kroppen 
anpassat sig.

Är man lite extra otränad och ovan kan 
man bli påverkad riktigt illa. Några av de 
svårare symtomen är att man blir förvir-
rad och har svårt att gå rakt. Just båda 
dessa symtom led vi alla av när vi ett par 
dagar tidigare hade tillbringat en efter-
middag-kväll och natt på Smokin’ Joe’s 
Bar and Grill i utkanten av Denver. Men 
då hade det defi nitivt inget med hög höjd 
att göra.

Nåja. Dåsiga på grund av den höga 
höjden anländer vi alltså till skotercam-
pen och vi börjar se oss runt. Det är en 
fantastisk känsla att bara vandra in i ha-
vet av nya modeller, och det är till en bör-
jan svårt att fokusera på detaljerna. Men 
det kommer allt eftersom. Låt oss titta på 

Tävlingsmaskinen blir 
civil.

Text: Patrik Larsson
Foto: Mattias Klockar

Här ser vi de breda och mycket sta-
bila fotstegen som utvecklats för täv-
lingsbanorna, men som alltså även du 
i år kan få sätta dina fötter på.

Till framvagnen på REV-XP har man ko-
stat på sig att använda lätt och starkt 

Chromoly i vissa delar.

Körställningen på de nya X-RS-modellerna är än mer framåtfl yttad mot förut.

Här ser vi de breda och mycket sta-

511-09/10

50_55.indd   51 2009-08-28   17.28



På Amerikanska breda och pistade led-
er sätter den mindre fl äktkylda motorn 
snabbt begränsningen på den nya MX 
Z TNT 550F. Men på de ofta betydligt 
bökigare och intressantare svenska 
lederna så kommer den komma mycket 
bättre till sin rätt.

Multifunktionsinstrumentet har en in-
spelningsfunktion som du kan använda 
för analys av fart och varvtal under de 
senaste tio körda minuterna. Mycket 
händigt när skoterns prestanda ska op-
timeras.

X-RS betyder också ett högre och sma-
lare säte.

Den omarbetade styrspindeln gör att 
mindre kraft krävs för att styra.

En maskin med racingabitioner har så 
klart riktigt bra dämpare. I boggin på 
X-RS 600 E-Tec och 800R Power-TEK 
hittar vi ett par KYB Pro 40, där du kan 
justera hög och lågfartskompression.

Ski-Doos X-RS-modeller har ett fjärde 
vändhjul.

Till Sverige kommer 
MX Z 1200 i ett svart 
X-utförande.

vad Ski-Doo lyckats åstadkomma med 
sina sportmaskiner i år.

Snabba ryck
Utvecklingens hjul tycks snurra allt snab-
bare och snabbare. Men behöver det 
verkligen gå så här fort i skotervärlden?

Ski-Doo offentliggjorde sin nya REV-
XP-tävlingsmaskin MX Zx 600RS i sep-
tember 2007. Den tävlades säsongen 
2008 och 2009, och redan nu till 2010 
kommer i det närmaste samma skoter 
att säljas till allmänheten. Är det verkli-
gen dags allaredan? Jo, Ski-Doo verkar 
tycka det, och här har vi nu MX Z X-RS 
600 E-Tec och 800R Power TEK.

En representant för Ski-Doo förkla-
rade saken genom att säga “We like 
to sell what we race” och det kan vi ju 
säga direkt att vi också gör. Det är riktigt 
skönt att 440-klassen är borta, och där-
med det obegripliga i att bygga världens 
tuffaste skotrar och sen inte sälja dom.

Ski-Doos två snabbaste sportiga pre-
stigemaskiner är alltså nu baserade på i 
stort sett samma chassi som på tävlings-
maskinen MX Zx 600RS är. Det har fått 
behålla många av förstärkningarna och 
det har de bredare och stabilare fotste-
gen där den strängpressade ytterkanten 
med halkskydd är en viktig del.

Det här chassit ger föraren en ytter-
ligare mer framåtfl yttad position jämfört 
med vanliga REV-XP, vilket syns väl på 
placeringen av styrstången om man stäl-
ler en X-RS och en vanlig X bredvid var-
andra och jämför.

En annan skillnad som syns väl är det 
nya lättvikts racingsäte som dels är sma-
lare och runt tre centimeter högre. Det 
är inte alls bekvämt för ett 36 år gammalt 
arsle, men det är ju fränt och gör det ex-
tra lätt att resa sig och det är ju viktigast 
på en sån här maskin.

En annan sak som är viktig, och för-
modligen allra viktigast är fjädring och 
dämpning. Som förväntat på en nära 
nog tävlingsmaskin så fi nns det egentli-
gen inget mer att önska. Jo föresten, det 
fi nns det visst...

Det sitter nämligen ett par feta KYB 
Pro 40R Piggy-Back-dämpare fram. 
Dom har alltså inställbar hög/lågfarts-
kompression och på det även en juster-
bar retur. Allt är bra så. Men i boggin 
sitter det i stället KYB Pro 40. I princip 
samma dämpare alltså. Men den sak-
nar returjusteringen. Varför är det så? 
Personligen har jag aldrig lidit speciellt 
mycket av en framvagn med för snabb 
retur, men desto oftare har det varit ett 
ganska vanligt problem i just boggin.

För övrigt är det samma SC-5-boggi 

som förra året. Men den har nu förstärk-
ta skenor och ett fjärde vändhjul.

Så kommer vi då till mattan... 32 mil-
limeters kamhöjd? Är det ett skämt el-
ler? Jag orkar inte ens gå in djupare än 
så på det.

Stabil
Trots besvikelsen över mattvalet, så blir 
slutresultatet ändå väl godkänt.

Bara genom att närma sig maskinerna 
och titta på dom så ser man att det är 
riktigt tuffa maskiner. Men dom ser alltså 
inte bara tuffa ut, utan är det också. Den 
första farhågan när vi skulle få köra ur-

sprungsmodellen av REV-XP var att den 
skulle kännas lätt, alltså inte stadig och 
stabil. Nu visade det sig att vi oroade 
oss i onödan. Dom var ju både lätta och 
riktigt stabila. Och på X-RS ökar stabili-
teten ytterligare. De breda fotstegen är i 
det närmaste helt stumma och ger både 
ett bra fäste för skorna och riktigt gott 
om plats att röra sig och det också riktigt 
långt bak på skotern.

Den högre dynan gör att man snabbt 
skiftar mellan stående och sittande, och 
fotstegen tillåter snabb förfl yttning fram 
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Nu kommer tävlingsmaskinen MX Zx 600RS i två civila X-RS-
versioner. En har den sofi stikerade 600 E-Tec-motorn och den 

andra har den grymma 800R Power-TEK.
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På Amerikanska breda och pistade led-
er sätter den mindre fl äktkylda motorn 
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Z TNT 550F. Men på de ofta betydligt 
bökigare och intressantare svenska 
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senaste tio körda minuterna. Mycket 
händigt när skoterns prestanda ska op-
timeras.

X-RS betyder också ett högre och sma-
lare säte.

Den omarbetade styrspindeln gör att 
mindre kraft krävs för att styra.

En maskin med racingabitioner har så 
klart riktigt bra dämpare. I boggin på 
X-RS 600 E-Tec och 800R Power-TEK 
hittar vi ett par KYB Pro 40, där du kan 
justera hög och lågfartskompression.

Ski-Doos X-RS-modeller har ett fjärde 
vändhjul.

Till Sverige kommer 
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X-utförande.
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Ski-Doo offentliggjorde sin nya REV-
XP-tävlingsmaskin MX Zx 600RS i sep-
tember 2007. Den tävlades säsongen 
2008 och 2009, och redan nu till 2010 
kommer i det närmaste samma skoter 
att säljas till allmänheten. Är det verkli-
gen dags allaredan? Jo, Ski-Doo verkar 
tycka det, och här har vi nu MX Z X-RS 
600 E-Tec och 800R Power TEK.

En representant för Ski-Doo förkla-
rade saken genom att säga “We like 
to sell what we race” och det kan vi ju 
säga direkt att vi också gör. Det är riktigt 
skönt att 440-klassen är borta, och där-
med det obegripliga i att bygga världens 
tuffaste skotrar och sen inte sälja dom.

Ski-Doos två snabbaste sportiga pre-
stigemaskiner är alltså nu baserade på i 
stort sett samma chassi som på tävlings-
maskinen MX Zx 600RS är. Det har fått 
behålla många av förstärkningarna och 
det har de bredare och stabilare fotste-
gen där den strängpressade ytterkanten 
med halkskydd är en viktig del.

Det här chassit ger föraren en ytter-
ligare mer framåtfl yttad position jämfört 
med vanliga REV-XP, vilket syns väl på 
placeringen av styrstången om man stäl-
ler en X-RS och en vanlig X bredvid var-
andra och jämför.

En annan skillnad som syns väl är det 
nya lättvikts racingsäte som dels är sma-
lare och runt tre centimeter högre. Det 
är inte alls bekvämt för ett 36 år gammalt 
arsle, men det är ju fränt och gör det ex-
tra lätt att resa sig och det är ju viktigast 
på en sån här maskin.

En annan sak som är viktig, och för-
modligen allra viktigast är fjädring och 
dämpning. Som förväntat på en nära 
nog tävlingsmaskin så fi nns det egentli-
gen inget mer att önska. Jo föresten, det 
fi nns det visst...

Det sitter nämligen ett par feta KYB 
Pro 40R Piggy-Back-dämpare fram. 
Dom har alltså inställbar hög/lågfarts-
kompression och på det även en juster-
bar retur. Allt är bra så. Men i boggin 
sitter det i stället KYB Pro 40. I princip 
samma dämpare alltså. Men den sak-
nar returjusteringen. Varför är det så? 
Personligen har jag aldrig lidit speciellt 
mycket av en framvagn med för snabb 
retur, men desto oftare har det varit ett 
ganska vanligt problem i just boggin.

För övrigt är det samma SC-5-boggi 

som förra året. Men den har nu förstärk-
ta skenor och ett fjärde vändhjul.

Så kommer vi då till mattan... 32 mil-
limeters kamhöjd? Är det ett skämt el-
ler? Jag orkar inte ens gå in djupare än 
så på det.

Stabil
Trots besvikelsen över mattvalet, så blir 
slutresultatet ändå väl godkänt.

Bara genom att närma sig maskinerna 
och titta på dom så ser man att det är 
riktigt tuffa maskiner. Men dom ser alltså 
inte bara tuffa ut, utan är det också. Den 
första farhågan när vi skulle få köra ur-

sprungsmodellen av REV-XP var att den 
skulle kännas lätt, alltså inte stadig och 
stabil. Nu visade det sig att vi oroade 
oss i onödan. Dom var ju både lätta och 
riktigt stabila. Och på X-RS ökar stabili-
teten ytterligare. De breda fotstegen är i 
det närmaste helt stumma och ger både 
ett bra fäste för skorna och riktigt gott 
om plats att röra sig och det också riktigt 
långt bak på skotern.

Den högre dynan gör att man snabbt 
skiftar mellan stående och sittande, och 
fotstegen tillåter snabb förfl yttning fram 
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MX Z X-RS 800R är ett effektfullt monster med brutal effekt, och tyvärr verkar vi få 
vänta ännu längre på en insprutad 800:a från Ski-Doo.

och tillbaks. Längre bak för fäste och 
acceleration och längre fram för bättre 
styrning och kontroll och lite mitt på för 
bra balans i luften. Konsterna riktigt högt 
uppe i luften överlåter vi med varm hand 
till Micke Ljungberg och hans enda kom-
mentar är: Vill ha!

De redan extrema REV-XP har alltså 
till i år blivit än mer extrema och antag-
ligen precis vad många presumtiva kö-
pare vill ha. För det känns ju aldrig riktigt 
bra att köpa den värsta skotern men in-
nerst inne veta att den inte är riktigt lika 
ball som de som man får se ute på täv-
lingsbanorna.

Motorerna fungerar och levererar det 
dom ska, och det gamla vanliga som vi 
alltid tjatar om stämmer så klart fortfa-
rande. 600:an är förbannat smidig och 
har för de flesta tillräcklig effekt. Medan 
800:an har rejält med mer och underhål-
lande effekt, men att motorn samtidigt 
ger en skotern en begränsning vad det 
gäller smidigheten.

Fläktis
Lite i skymundan från sina större mär-
kesbröder introducerades även den 
första fläktkylda modellen av REV-XP, 
MX Z TNT 550F. TNT betyder att den 
har ett lite enklare utrustningspaket och 
design. Trots detta är den utrustad med 
lite enklare, men dock renoveringsbara 
dämpare runt om. Den har även styrhö-
jare och handskydd och en låg ruta.

Svinlätt, lättkörd och rolig för den lite 
lättare köparen.

Som kontrast till den minsta så åter-
kommer även MX Z X 1200 4-TEC. 
REV-XR-chassit gjorde entré föra 
säsongen och var en efterlängtad ut-
manare till Yamahas stora dominans 
i fyrtaktssegmentet. Vi sa redan då att 
Ski-Doo lyckades direkt och därför är 
det ju logiskt att det bara skett mindre 
förändringar till i år.

Styrspindeln än något omgjord för att 
göra den mer lättstyrd och fjädringen 
har omkalibrerats för att inte skotern 
ska niga för mycket vid inbromsning och 
kurvtagning.

Vi har pratat med flera ägare till 
antingen den korta MX Z 1200 och 
Renegade-modellen, och alla är i det 
närmaste eninga. Detta är en fantastisk 
skoter som lite vänder upp och ner på 
de förutfattade meningarna som många 
fortfarande har vad det gäller fyrtakts-
skotrar. Detta är också Björns absoluta 
favorit-Ski-Doo, och han använder gär-
na gamla klyschor för att beskriva dess 
egenskaper.

—Den går som ett strykjärn, alltså 
verkligen! Det känns som den extra vik-
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Lätt som en fjäder! Till i år kom REV-XP-chassit 
även i ett fläktkylt alternativ.

 MX Z X-RS 800R/ 600 E-TEC MX Z X 1200 4-TEC  MX Z TNT 550F
Motor
Typ: Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt  Vätskekyld  3-cylindrig 4-takt  Fläktkyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cc: 799,5/ 594,4   1170,7    553,4
Borr/slag mm: 82x75,7/ 72x73   91x60    76x61
Bränslesystem: 2xTMH40-DPM/ DI DellOrto 46  EFI DellOrto 52   2xVM34
Smörjning: Injektion/ elektrisk oljepump  Torrsump    Injektion
Avgassystem: 2-1    3-1    2-1
Uppg effekt/varv: 149@8150/ 114@8100   127@7800    56@7000
Start: Manuell (elstart tillbehör)   Elstart    Manuell (elstart tillbehör)
Chassi 
Uppg torrvikt kg: 204    231    187
Tunnel: REV-XP    REV-XR    REV-XP
Framvagn: Dubbla A-armar   Dubbla A-armar   Dubbla A-armar
Fjädring fram: KYB Pro 40R   HPG Plus R    HPG Plus
Fjädringsväg fram: - cm    - cm    - cm
Boggi: SC-5    SC-5    SC-5
Dämpare bak: KYB Pro 40    HPG Pro 36   HPG Plus
Dämpare centrum: KYB Pro 40    HPG Plus    HPG Plus
Fjädringsväg bak: 38,1 cm    38,1 cm    38,1 cm
Typ av matta: 38,1x305,1x3,18 RipSaw  38,1x305,1x3,18 RipSaw  38,1x307,2x3,18 RipSaw
Skidor: Pilot 145 mm   Pilot 145 mm   Pilot 145 mm
Spårvidd: 107,7 cm    107,7 cm    107,7 cm
Längd/bredd/höjd:  289x122x100 cm   289x122x111 cm    289x122x100 cm
Tankvolym: 40 liter    40 liter    40 liter
Oljetankvolym: 3,7 liter    3,5 liter    3,7 liter
Att äga
Ca pris: 144 900:-/ 137 900:-   144 900:-    86 900:-
Färg: Svart-vit-gul    Svart    Vit-svart-röd
Generalagent: BRP Sweden AB   BRP Sweden AB   BRP Sweden AB

väl inte många kunder som promt vill ha 
en insprutning bara för insprutningens 
egen skull. Bara man får de tre viktigaste 
sakerna: tillförlitlighet, prestanda och en 
relativt låg bränsleförbrukning så spelar 
nog egentligen inte tekniken i sig någon 
direkt stor roll. Det är ju bara det att det 
är enkelt att sitta och haka upp sig på 
sådana saker när man ska jämföra vad 
de andra har.

Vi har tidigare spekulerat i att Rotax 
helt enkelt har tekniska problem att få 
fram en SDI eller E-Tec 800 just bara för 
att den tekniken gör att motorn drar så 
lite bensin, vilket i sin tur gör att det inte 
blir tillräckligt med bensin över i motorn 
för att kyla ner den inifrån. Risken är 
bara den nu, i och med den gigantiska 

ten gör att den ger ett fantastiskt grepp i 
kurvorna utan att den känns för tung. Det 
är bara att gasa och styra. Så fantastiskt 
roligt!, utbrister han entusiastiskt.

Till det positiva får vi också lov att 
lägga motorns underbara karaktär och 
ett stort minus är så klart de futtiga 32-
millimeterskammarna.

Branschen i kris
För att avsluta det hela kan vi ju bara 
säga att det börjar bli lite pinsamt att 
Ski-Doo fortfarande inte kan presentera 
en insprutad 800-kubiksmotor. Och i 
och med att Arctic Cat nu har uppdate-
rat sin 800 till att bli något helt nytt, och 
faktiskt kanske en av hela branschens 
största nyheter, i konkurrens med hela 

Polaris Rush-konceptet, så känns det 
ännu konstigare. Arctic Cats nya 800:
a går ju faktiskt så bra att alla andra på 
marknaden faktiskt bleknar totalt.

Visst har 800R Power-TEK sina pro-
blem, där ett stort remslitage är en av 
sakerna, och då speciellt i vissa model-
ler av skotrar. Men samtidigt så ska den 
inte heller få mer skit än den förtjänar, 
för det är absolut ingen dålig motor! Det 
som är imponerande, är att den trots sin 
lite gamla teknik med förgasare, så kan 
man köra den med en riktigt låg bräns-
leförbrukning. Vi har fått in allmänna 
rapporter på att dom i många fall drar 
imponerande lite bränsle och är en klar 
klassledare bland marknadens 800:or.

Sen om man ska vara krass, så är det 

bostadskrisen i USA, som förmodligen 
inte nått botten än kommer skjuta den 
här lanseringen ytterligare längre fram i 
tiden. Ski-Doo sköt ju även helt plötsligt 
upp lanseringen av Summit 1200 4-Tec. 
Ett snabbt beslut som säkerligen bottnar 
mest i en starkt sviktande Amerikansk 
marknad, än något annat.

Ski-Doo är ju också just nu så domine-
rande på marknaden och bygger så bra 
maskiner att dom ändå ligger riktigt bra 
till. Men sånt kan ju ändras riktigt fort. 
För fort ska det tydligen gå. Ibland är 
det dåligt, och ibland är det alltså riktigt 
bra.
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MX Z X-RS 800R är ett effektfullt monster med brutal effekt, och tyvärr verkar vi få 
vänta ännu längre på en insprutad 800:a från Ski-Doo.

och tillbaks. Längre bak för fäste och 
acceleration och längre fram för bättre 
styrning och kontroll och lite mitt på för 
bra balans i luften. Konsterna riktigt högt 
uppe i luften överlåter vi med varm hand 
till Micke Ljungberg och hans enda kom-
mentar är: Vill ha!

De redan extrema REV-XP har alltså 
till i år blivit än mer extrema och antag-
ligen precis vad många presumtiva kö-
pare vill ha. För det känns ju aldrig riktigt 
bra att köpa den värsta skotern men in-
nerst inne veta att den inte är riktigt lika 
ball som de som man får se ute på täv-
lingsbanorna.

Motorerna fungerar och levererar det 
dom ska, och det gamla vanliga som vi 
alltid tjatar om stämmer så klart fortfa-
rande. 600:an är förbannat smidig och 
har för de flesta tillräcklig effekt. Medan 
800:an har rejält med mer och underhål-
lande effekt, men att motorn samtidigt 
ger en skotern en begränsning vad det 
gäller smidigheten.

Fläktis
Lite i skymundan från sina större mär-
kesbröder introducerades även den 
första fläktkylda modellen av REV-XP, 
MX Z TNT 550F. TNT betyder att den 
har ett lite enklare utrustningspaket och 
design. Trots detta är den utrustad med 
lite enklare, men dock renoveringsbara 
dämpare runt om. Den har även styrhö-
jare och handskydd och en låg ruta.

Svinlätt, lättkörd och rolig för den lite 
lättare köparen.

Som kontrast till den minsta så åter-
kommer även MX Z X 1200 4-TEC. 
REV-XR-chassit gjorde entré föra 
säsongen och var en efterlängtad ut-
manare till Yamahas stora dominans 
i fyrtaktssegmentet. Vi sa redan då att 
Ski-Doo lyckades direkt och därför är 
det ju logiskt att det bara skett mindre 
förändringar till i år.

Styrspindeln än något omgjord för att 
göra den mer lättstyrd och fjädringen 
har omkalibrerats för att inte skotern 
ska niga för mycket vid inbromsning och 
kurvtagning.

Vi har pratat med flera ägare till 
antingen den korta MX Z 1200 och 
Renegade-modellen, och alla är i det 
närmaste eninga. Detta är en fantastisk 
skoter som lite vänder upp och ner på 
de förutfattade meningarna som många 
fortfarande har vad det gäller fyrtakts-
skotrar. Detta är också Björns absoluta 
favorit-Ski-Doo, och han använder gär-
na gamla klyschor för att beskriva dess 
egenskaper.

—Den går som ett strykjärn, alltså 
verkligen! Det känns som den extra vik-
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även i ett fläktkylt alternativ.
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Dämpare centrum: KYB Pro 40    HPG Plus    HPG Plus
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Typ av matta: 38,1x305,1x3,18 RipSaw  38,1x305,1x3,18 RipSaw  38,1x307,2x3,18 RipSaw
Skidor: Pilot 145 mm   Pilot 145 mm   Pilot 145 mm
Spårvidd: 107,7 cm    107,7 cm    107,7 cm
Längd/bredd/höjd:  289x122x100 cm   289x122x111 cm    289x122x100 cm
Tankvolym: 40 liter    40 liter    40 liter
Oljetankvolym: 3,7 liter    3,5 liter    3,7 liter
Att äga
Ca pris: 144 900:-/ 137 900:-   144 900:-    86 900:-
Färg: Svart-vit-gul    Svart    Vit-svart-röd
Generalagent: BRP Sweden AB   BRP Sweden AB   BRP Sweden AB

väl inte många kunder som promt vill ha 
en insprutning bara för insprutningens 
egen skull. Bara man får de tre viktigaste 
sakerna: tillförlitlighet, prestanda och en 
relativt låg bränsleförbrukning så spelar 
nog egentligen inte tekniken i sig någon 
direkt stor roll. Det är ju bara det att det 
är enkelt att sitta och haka upp sig på 
sådana saker när man ska jämföra vad 
de andra har.

Vi har tidigare spekulerat i att Rotax 
helt enkelt har tekniska problem att få 
fram en SDI eller E-Tec 800 just bara för 
att den tekniken gör att motorn drar så 
lite bensin, vilket i sin tur gör att det inte 
blir tillräckligt med bensin över i motorn 
för att kyla ner den inifrån. Risken är 
bara den nu, i och med den gigantiska 

ten gör att den ger ett fantastiskt grepp i 
kurvorna utan att den känns för tung. Det 
är bara att gasa och styra. Så fantastiskt 
roligt!, utbrister han entusiastiskt.

Till det positiva får vi också lov att 
lägga motorns underbara karaktär och 
ett stort minus är så klart de futtiga 32-
millimeterskammarna.

Branschen i kris
För att avsluta det hela kan vi ju bara 
säga att det börjar bli lite pinsamt att 
Ski-Doo fortfarande inte kan presentera 
en insprutad 800-kubiksmotor. Och i 
och med att Arctic Cat nu har uppdate-
rat sin 800 till att bli något helt nytt, och 
faktiskt kanske en av hela branschens 
största nyheter, i konkurrens med hela 

Polaris Rush-konceptet, så känns det 
ännu konstigare. Arctic Cats nya 800:
a går ju faktiskt så bra att alla andra på 
marknaden faktiskt bleknar totalt.

Visst har 800R Power-TEK sina pro-
blem, där ett stort remslitage är en av 
sakerna, och då speciellt i vissa model-
ler av skotrar. Men samtidigt så ska den 
inte heller få mer skit än den förtjänar, 
för det är absolut ingen dålig motor! Det 
som är imponerande, är att den trots sin 
lite gamla teknik med förgasare, så kan 
man köra den med en riktigt låg bräns-
leförbrukning. Vi har fått in allmänna 
rapporter på att dom i många fall drar 
imponerande lite bränsle och är en klar 
klassledare bland marknadens 800:or.

Sen om man ska vara krass, så är det 

bostadskrisen i USA, som förmodligen 
inte nått botten än kommer skjuta den 
här lanseringen ytterligare längre fram i 
tiden. Ski-Doo sköt ju även helt plötsligt 
upp lanseringen av Summit 1200 4-Tec. 
Ett snabbt beslut som säkerligen bottnar 
mest i en starkt sviktande Amerikansk 
marknad, än något annat.

Ski-Doo är ju också just nu så domine-
rande på marknaden och bygger så bra 
maskiner att dom ändå ligger riktigt bra 
till. Men sånt kan ju ändras riktigt fort. 
För fort ska det tydligen gå. Ibland är 
det dåligt, och ibland är det alltså riktigt 
bra.
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Arctic var kung i sportsegmentet 
i och med sin fantastiskt våld-
samma F7:a. Alla älskade eller 

hatade den, oavsett vilket, visste alla 
innerst inne att den var snabbast. Dess 
efterträdare F8:n fi ck dock ett lite kyli-
gare mottagande. Om vi skulle jämföra 
F7:ans själ med tillexempelvis världens 
argaste Ninja som bara väntar på att få 
skära halsen av någon skulle jämförel-
sen med F8:n själ bli en lite för tjock kille 
i en alldeles för liten sjömanskostym med 

klubba i munnen och en ballong i ena 
handen. Kan ni se dem båda framför er? 
Arga Ninjan, tjock sjömanskostymkille! 
Nu visade det sig att den lilla tjocka kil-
len i själva verket nästan var en förklädd 
arg Ninja, om än lite tjock, och ful. Just 
utseendet var emot F8:an och hur den 
än presterade var den till en början ett 
misslyckande i folks ögon. Visst, den var 
fortfarande tjock, men samtidigt ruskigt 
snabb.

Den var tillräckligt snabb för att vinna 

vårt BLS test 2009 och mer lättkörd än 
de fl esta andra sportmaskiner på mark-
naden, framförallt trevligare än F7:an. 
Arctic var återigen uppe på tronen och 
ordningen var återställd. 

Som Arcticåkare har du tre stycken 
sportmodeller att välja mellan denna sä-
song. F8, F570 och SnoPro 500. Vi kan 
börja med F-modellerna. 

Nytt år, nya ideér, vad skulle man göra 
nu? Vi kan till att börja med säga att F8:n 
är relativt oförändrad om man bortser 

från ett par detaljer. Man har till i år valt 
att snygga till utseendet lite genom att 
rensa upp bakom sadeln, och på så sätt 
exponerat tunnelns ovansida. Allt för 
att tvätta bort touringstämpeln den an-
nars trevliga F8:n varit förknippad med. 
Ett nytt LED-baklyse och stänklapp ska 
också det understryka modellens spor-
tighet. F8:an kommer med 38 milimeter-
smatta och 6” breda skidor med lite hö-
gre köl. F570 ägaren får nöja sig med 32 
milimetersmatta vilket är mer än nog för 

I kristider gäller det att göra det bästa av 
det man har, utan att hamna på efterkälken. 
Just detta har Arctic gjort, då de har förfi nat 
samtidigt som de har förnyat lite här och var i 
sitt sortiment.

Text: Björn Otto Friström
Bild: Mattias ”Guldlock” Klockar
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den trevliga fl äktisen. 570:n har också 
till i år blivit av med sin mekaniska back 
och fått den smarta lättare elektriska va-
rianten som på modernt sätt reverserar 
motorn när det är dags att ändra färdrikt-
ning. Färgen kan väljas fritt på de båda 
bara du väljer Arcticgrön. Chassit har 
ändrats på några punkter. Bland annat 
har fotstegen blivit 18 centimeter längre, 
samtidigt som fotholken har blivit 2 gra-
der fl ackare. 

Borta är alltså den extremt fantastiskt 

trevliga SnoPro 600 XC som endast 
salufördes i Skandinavien. Men hav för-
tröstan. Är du snabb och lite på allerten 
fi nns det läge att handla någon av de 
kvarvarande ikon-maskinerna från -09.

Maskinen för dig
Om du har slutat grina över XC 600 
bortgång, samtidigt som du insett att 
-09:orna är slutsålda ska du snyta dig 
och fortsätta läsa här. Det fi nns numera 
en trevlig maskin som heter 500 Sno-

F-modellen är numera en lättkörd in-
divid som vem som helst kör fort på.
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Pro. Samma chassi, samma boggi och 
trevliga byggbara dämpare. Det här är 
en fullrullemaskin som trivs bättre ju knö-
ligare det blir. Nej, den är inte lika snabb 
och ettrig som en XC 600 och nej du 
slipper montera isär hela maskinen när 
du ska starta den. I och med den trev-
liga 80 hästar starka insprutade 500 
kubikaren med separat oljebehållare, 
slipper du bryta fingrarna av dig när du 
ska choka, samt sulla med tvåtaktsolja 
direkt i tanken. Det här är med andra ord 
en trevlig racermaskin, men i civiliserat 
utförande. I skrivande stund är inte den-
na maskin godkänd för crossens och 
endurons fläktklass, men vi hoppas. Du 
ska alltså inte missta den här maskinen 
för en fullblodsracer som är lämplig för 
flygande kilometern, utan snarare den 
perfekta maskinen för dig som återigen 
är sugen på att dunka led eller cross-
bana. Kanske du har avslutat din karriär 
för några år sedan och är sugen på att 
motionsköra? Kanske du vill börja tävla 
men träna ett år innan du ger dig ut i het-
luften. Du kanske inte är sugen på att 
köpa en beggad tävlingsmaskin? Detta 
är köpet för just dig. Krångelfri beprövad 
teknik. Högsta betyg för att Arctic tog in 
denna modell.

Värsta motorn
Hallå vakna, räta på dig och läs ordent-
ligt nu istället för att skumma igenom tex-
ten, Skärp till dig!  Man har uppdaterat, 
nej förlåt, byggt en ny 800 motor. En ny 
motor som är så in i hellskotta jäkla pigg 
och ettrig att det är den största nyheten 
för året näst Rushen. 

Om det är läge för en handlare 
att ta ut en demomaskin för att 
övertyga sina kunder, så är det 

nu, i och med 2010 års 800 mo-
tor i Arctics modellprogram. Vi har kört 
160+ hästars maskiner förut, ingen 800, 
men väl lika starka 1000 kubikare. En 
1000 kubikare har en tendens att kän-
nas klumpig, sävlig och ”trött”, trots att 
den bevisligen levererar hästkrafter. Just 
detta faktum har Arctic uppmärksammat 
och tänkt till lite extra innan de byggde 
en motor som har så mycket ”fjong” i 
sig att den känns som en trimmad 600 
kubikare. 

Vem är det egentligen som bygger 
Arctics motorer? Motorerna byggs i 
Japan av Suzuki, men med nära samar-
bete med Arctic Cats Greg Spaulding 
som är överkucku  på Arctics motorsida. 
Tanken och önskemålet bakom den nya 
800-motorn är att de ville ha en snärtig 
kraftkälla som bygger varv fort, är tillför-
litlig och har 160 kusar och lite till. Man 
tittade på den befintliga 600 ”racermo-

F8:n är troligtvis något av det snab-
baste på marknaden, eller? Kommer 
årets motor göra den oregerlig och 
svårkörd. Only time will tell.
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Nya vettiga SnoPro 500 är mer civilise-
rad än fjolårets hetsiga supervärsting 
XC 600. Här hittar du bland annat en 
oljeseparat som gör att du slipper blan-
da olja direkt i bensinen. 

det jobbats med motorstyrningen. Som 
Svensk ägare av en 2010 Arctic med 
800 motorn ska du alltid tanka 98 oktan. 
Tankar du 95 oktan kan du fortfarande 
åka men med en betydligt svagare motor 
eftersom effekten automatiskt dras ner 
för motverka motorskador. Smart. 

Och återigen. Den prototypen vi kör-
de i USA var betydligt starkare, rappare 
och snabbare än någonting annat vi 
körde, eller kört, någonsin. Denna motor 
sitter i alla Arctics 800-modeller. 

Slutord
Överlag känns det som om också Ar-
ctic dragit ner på modellprogrammet 
och förfi nar det de redan har. Konceptet 

fungerar och ingen av dessa maskiner 
känns daterade, snarare tvärtom. Har 
just din handlare en maskin med nya 
800 motorn är det läge att testa den och 
få samma upplevelse vi fi ck. Förstår för 
övrigt inte varför Artctic Cat fortfarande 
dras med ryktet om att vara opålitliga 
och dåliga snöskotrar? Visst i början av 
nittiotalet var märket långt under isen 
och byggde rena rama skiten, men det 
var ju dryga 20 år sedan. 
Enligt oss har Arctic 
byggt bra ma-
sk i ne r 

torn” och resultatet av den inspirationen 
blev 2010 års 800-snurra. 

Du som funderar på att uppdatera din 
-09 F8 till de nya specifi kationerna, glöm 
det. Det här är en ny motor, då minsta 
förändring i en högeffekts-tvåtaktare 
drar med sig massor av modifi eringar. 
Håll i dig för här kommer i runda slängar 
vad som är nytt.

Grundtanken i en snärtig motor är låg 
roterande vikt. En ny mindre lättare vev 
innebär ett nytt vevhus. Nya cylindrar 
med andra spolkanaler, ny utformning 
av portar och nya porttider kräver större 
reedkorgar, nya kolvar och nytt topp-
lock, vilket i sin tur kräver nytt grenrör, 
pipa och ljuddämpare. Naturligtvis har 

under hela 2000-talet och inte gjort fl er 
tabbar än någon annan i branschen. De 
har i mångt och mycket varit underliga 
att köra, eller jag omformulerar mig, det 
har varit speciella att köra. I alla fall fram 
till nya F8:an som är bland det mest 
komfortabla och lättkörda man kan sitta 
på.  Idag törs du utan tvekan köpa en 
grön utan att ta en större risk än med 
något annan snöskotertillverkare. Så 

vad väntar du på?

SnoPro 500 är en liten krabat med 
leklust som är Arctics svar på BRP:s 

fi na 550 fl äktisar och Yamahas Phazer.

Ret chassimässig känner vi igen Sno-
Pro 500 vilken är identiskt med fjolårtes 

XC 600. Dämparna är dock av enklare 
variant, men bygg och renoveringsbara.

Alla kylare är numera utbytbara och 
inte en del av själva chassit vilket un-
derlättar för plånboken när olyckan va-
rit framme.

Även om SnoPro 500 känns ganska civ-
il, så lyser det igenom på bland annat 
instrumenteringen att den är ämnad 
för racing. 

80 hästar är bara 80 hästar oav-
sett antalet takter motorn job-
bar med. Tro inte att detta är 
en raket. Tro inte att den inte 
hänger med ändå!
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förändring i en högeffekts-tvåtaktare 
drar med sig massor av modifi eringar. 
Håll i dig för här kommer i runda slängar 
vad som är nytt.

Grundtanken i en snärtig motor är låg 
roterande vikt. En ny mindre lättare vev 
innebär ett nytt vevhus. Nya cylindrar 
med andra spolkanaler, ny utformning 
av portar och nya porttider kräver större 
reedkorgar, nya kolvar och nytt topp-
lock, vilket i sin tur kräver nytt grenrör, 
pipa och ljuddämpare. Naturligtvis har 

under hela 2000-talet och inte gjort fl er 
tabbar än någon annan i branschen. De 
har i mångt och mycket varit underliga 
att köra, eller jag omformulerar mig, det 
har varit speciella att köra. I alla fall fram 
till nya F8:an som är bland det mest 
komfortabla och lättkörda man kan sitta 
på.  Idag törs du utan tvekan köpa en 
grön utan att ta en större risk än med 
något annan snöskotertillverkare. Så 

vad väntar du på?

SnoPro 500 är en liten krabat med 
leklust som är Arctics svar på BRP:s 

fi na 550 fl äktisar och Yamahas Phazer.

Ret chassimässig känner vi igen Sno-
Pro 500 vilken är identiskt med fjolårtes 

XC 600. Dämparna är dock av enklare 
variant, men bygg och renoveringsbara.

Alla kylare är numera utbytbara och 
inte en del av själva chassit vilket un-
derlättar för plånboken när olyckan va-
rit framme.

Även om SnoPro 500 känns ganska civ-
il, så lyser det igenom på bland annat 
instrumenteringen att den är ämnad 
för racing. 

80 hästar är bara 80 hästar oav-
sett antalet takter motorn job-
bar med. Tro inte att detta är 
en raket. Tro inte att den inte 
hänger med ändå!
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Årets F8 är något i hästväg i och med 
den nya motorn. Så här i förhand kan 
vi tippa just den här maskinen till den 

absoluta förhandsfavoriten till att vinna 
BLS.

F-modellen har fått 2 grader fl ackare 
samt 18 centimeter längre fotsteg.

Det har städats upp bland krimsk-
ramset och numera är alla Arctics 

sportmodeller mer nakna än någonsin. 

Egentligen ingenting att orda om, snyggt och funktionabelt. F570 har fått elektrisk 
back och därmed en ny knapp på styret.

F8:n har de fi na Fox Float-dämparna 
även i år. Skidorna har däremot blivit 
bredare och fått en djupare köl vilket 

kan behövas få att kunna styra den här 
160-hästarsbesten.

 500 Sno Pro F8 Sno Pro/F570  
Motor
Typ: 2-cyl, 2-takt, vätske 2-cyl, 2-takt, vätske/ fl äkt
Volym cc: 499  794/ 565
Borr/slag mm: 71x63  85x70/ 73,8x66
Bränslesystem: EFI, 2x38mm EFI, 2x46mm/ 2xVM34
Smörjning: Injektion  Injektion
Avgassystem: 2-1  2-1 APV/ 2-1
Uppg effekt: 85  160/ 62,5
Start: Manuell  Elektrisk

Chassi 
Uppg torrvikt kg: -  -
Tunnel: Sno Pro Race Twin Spar
Framvagn: AWS VIII  AWS VII
Fjädring fram: Fox Zero Pro Fox Float/ Twin Tube
Fjädringsväg fram: 24,1  24,1
Boggi: Slide Action  Slide Action
Dämpare bak: Fox IFP  Fox IFP / Hydralic 
Dämpare fram: Fox Zero Pro Fox Float / Hydralic
Fjädringsväg bak: 34,3  34,3
Typ av matta cm: 38x325x3,2  38x325x3,8/ 3,2
Skidor: Komposit  Komposit
Spårvidd: 109  109
L/B/H:  297x126x-  300x120x-/ 299x122x-
Tankvolym:  41  45/ 41
Oljetankvolym: -  -

Att äga
Ca pris:  
Färg: Grön  Grön
Generalagent: KGK  KGK
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Lär känna Petter, Klockar, Björn, Patrik 
och Micke i och med denna DVD.

Hur får man 20 jordnötter att 
sväva fritt i luften? Detta och 

mycket mer kommer du inte få 
svar på.

Då ingen av oss har 
körkort för en HD-
kamera hade vi in-

get annat val än att 
anlita riksgalningen 

från Gällivare, Petter 
Grimborg!

Den extremt lilla gubben i lådan heter Micke 
Ljungberg. Vad han gör där kan du kanske få 
reda på i och med nästa nummer.

Vi har laddat och laddat men aldrig kommit till skott då det gäller vår 

dröm att göra vår alldeles egna DVD-fi lm. 

Vi bestämde oss en gång för alla för precis ett år sedan och kan till 

nästa nummer presentera världens första fi lm från oss på SnowRider.

Hur får du tag på den då? Är du prenumerant ska du skicka hit ett 

förfrankerat brev 11:- med ditt namn och adress på, så skickar vi den till 

dig med vändande post tidigast den 5 oktober.  Sen sitter du helt enkelt 

bara på arslet och inväntar brevbäraren. För dig som kör lite mer på 

sladd och vågar chansa, är det bara att ställa dig i kön utanför kiosken 

redan nu. DVD:n kommer att följa med SnowRider nummer två och fi nns 

ute i handeln den 20 Oktober .

Du kan förvänta dig både det ena och det andra då det gäller vår DVD. 

Du får bland annat följa med till USA, besöka vår redaktion, Björnes 

garage och massor av andra upptåg. Vågar du chansa? Trodde väl inte 

det. Det är bara att surfa in på www.snowrider.se för att bli prenumerant.

Så att du får den först av alla. Prenumerera nu idag, på en gång. 

Hur får jag som 
prenumerant min 
DVD då? Du tar 
ett kuvert, skriver 
ditt namn samt 
adress på detta, 
du frankerar 
det också med 
11:- Sedan tar 
du detta ku-
vert och stop-
par det i ett annat 
kuvert som du 
skickar till föl-
jande adress.
SnowRider
Sågbacksvägen 8
791 91 Mora
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Mobiltelefonens väckarklocka 
står inställd på 03:00. Men 
som vanligt vaknar man två 

minuter innan den ens hinner börja 
stimma. Den inbyggda biologiska 
väckarklockan verkar alltså fungera 
även denna gång.
Fotografen Mattias hämtas upp och 

vi styr vår bil mot nordväst, i riktning mot 
Sveg. Väl framme där står vår stuntman 
Micke med ett brett fl in och väntar för-
väntansfullt. Han har en pappmugg med 
kaffe i den ena näven, och en hockey-
trunk med kläder i den andra.

Nu har vi en bilresa på runt 110 mil 
enkel resa framför oss. Men av någon 

anledning känns det inte speciellt långt. 
För denna resa hör till en av årets allra 
största höjdpunkter. Vi ska nämligen 
inom några timmar få titta på och fram-
förallt känna på var Lynx har att erbjuda 
den kommande säsongen.

Vi förlorar en timme när vi passerar 
den Finländska gränsen och har nu bara 
ett par timmar kvar bakom ratten. Vi an-
länder till slut till byn Lousto 12 mil norr 
om Rovaniemi. Vi är rosiga om kinderna 
av alla blixtrande kameraskåp vi passerat 
på vägen upp, och rosigast av alla är fo-
tografen Mattias.

Snoka
Innan den tekniska genomgången hin-
ner vi snoka lite bland maskinerna ute 
på gården. Vi torrbryter och försöker se 
vad som är de stora skillnaderna. Vad 
har hänt med maskinerna sen vi var här 
förra gången?

Vi ser inga direkta nyheter, men lägger 

Stora smånyheter

Text: Patrik Larsson
Foto: Mattias Klockar

Lynxarna bjuder på underhållning ändå ut i skidspetsarna. Vassa motorer, 
underbar fjädring och skidres är en vinnande kombo.
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märke till en röd RE-X-maskin som säger 
550 på huven.

Under genomgången blir det klart 
att våra första intryck stämmer alldeles 
precis. Det är inte mycket nytt som hänt 
med Lynx sportskotrar jämfört med förra 
säsongen, och den största nyheten är 
alltså en fl äktkyld version med det nya 
RE-X-chassit.

När Lynx förra säsongen introduce-
rade det nya RE-X-chassit på alla sina 
vätskekylda sportmaskiner så förvandla-
des deras tidigare så lätta och lättkörda 
maskin Rave 550 till... ja kanske inte en 
koloss direkt. Men den var nu i alla fall 
helt plötsligt tyngst i gänget.

Man hade helt enkelt inte hunnit med 
att ta fram ett chassit som passade till en 
fl äktmaskin, och sköt därför den lanse-
ringen på framtiden.

Att bygga en fl äktyld maskin på ett 
chassi som är framtaget för en vätske-
kyld skoter låter kanske enklare än vad 

det i verkligheten visade sig vara. Då jak-
ten på vikten varit i totalt fokus när RE-X 
togs fram så dög det ju inte att använda 
onödigt material. Man kunde helt enkelt 
inte bygga ett chassi och montera på till 
exempel kylare eller värmeväxlare, utan 
man fi ck i stället göra de nödvändiga 
kylarna till bärande delar av chassit. Att 
hitta fl er funktioner för varje komponent 
som bygger upp en skoter var målet, 
och vätskekylda RE-X har därför alltså 
en kylare som är en integrerad bärande 
del av själva chassit, och den sitter pla-
cerad mellan aluminiumplåtarna som 
utgör tunnelsidor och fotsteg, och bildar 
därmed tunneltaket.

Att använda sig av en färdig och redan 
framtagen kylare som ändå inte skulle ha 
någon funktion var så klart inget alterna-
tiv. Det skulle i längden bli onödigt dyrt 
och också tillföra onödig vikt. Skulle man 
i stället bockat till ett mer klassiskt chassi 
av en hel aluminiumplåt så skulle man ju 

förlora helt alla samordningsvinster ge-
nom att krångla till det ytterligare. Lös-
ningen blev att ta fram en motsvarande 
och mycket enklare mittendel av chassit. 
Därmed kan man nu använda samma 
tunnelsidor och fotsteg till de olika ver-
sionerna.

Låt oss nu titta lite närmare på vad 
Rave 550 är för en maskin.

Om man bara går något år bakåt i ti-
den så inser man direkt hur fantastiskt 
välutrustad Rave 550 är redan från bör-
jan. Man har ju egentligen inte prutat på 
någonting, men samtidigt så klart skalat 
ner och anpassat utrustningen efter den 
tänkta köparen och för det tänkta an-
vändningsområdet. Och något som står 
helt klart är att man fortsätter att sikta in 
sig på att göra en riktigt konkurrenskraf-
tig maskin för crossbanorna.

PPS-boggi, renoveringsbara 36-mil-
limeters gasdämpare runt om, RE-ra-
cingsäte, racingbroms med stålomspun-

nen bromsslang är något som kommer 
uppskattas av alla. Till detta har den ett 
styrhöjarblock, ett rakt styre med hand-
skydd och styrkrokar. Den levereras 
också med en extra låg vindruta, vilket 
gör att utseendet blir helt rätt. Risken, el-
ler snarare chansen att detta blir en av 
vinterns stora vinnarskotrar på banorna 
är helt enkelt riktigt stor.

Årets maskin är lite mer än 10 000 
kronor dyrare än föregångaren, men 
den är också hela 23 kilo lättare! Och 
just det här med vikten blir ju extra viktigt 
på en maskin som har så förhållandevis 
svag motor.

Vi har egentligen alltid uppskattat 
dessa små och riktigt lättkörda maskiner. 
Effekten på 56 hästar räcker däremot 
inte speciellt långt om man som vi väger 
mellan 80 och 100 kilo. Men så är vi ju 
inte heller de tilltänkta köparna.

Rave 550 är Lynx minsta maskin och 
är precis som man kan förvänta sig otro-
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gör att utseendet blir helt rätt. Risken, el-
ler snarare chansen att detta blir en av 
vinterns stora vinnarskotrar på banorna 
är helt enkelt riktigt stor.

Årets maskin är lite mer än 10 000 
kronor dyrare än föregångaren, men 
den är också hela 23 kilo lättare! Och 
just det här med vikten blir ju extra viktigt 
på en maskin som har så förhållandevis 
svag motor.

Vi har egentligen alltid uppskattat 
dessa små och riktigt lättkörda maskiner. 
Effekten på 56 hästar räcker däremot 
inte speciellt långt om man som vi väger 
mellan 80 och 100 kilo. Men så är vi ju 
inte heller de tilltänkta köparna.

Rave 550 är Lynx minsta maskin och 
är precis som man kan förvänta sig otro-
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teråkare måste försöka lära om vad det 
gäller just drivbanden.

Bandet ska helt enkelt inte ses som 
något annat än en förbrukningsvara, 
precis som ett bil eller MC-däck. Spe-
ciellt ni som kör MC kan nog relatera 
till just detta. Ni kan ju utan att blinka 
slänga ut 5000 spänn var och varannan 
sommar för bara ett bakdäck.

En riktigt modern och effektiv matta 
kan man idag köpa för 5000-6000 kro-
nor. Dessa mattor ger som sagt bättre 
acceleration. Men den sänker ju också 
bränsleförbrukningen och fungerar 
också bättre i snön. Den är helt enkelt 
effektivare. Sätt detta också i relation till 
vad en snöskoter kostar idag och den 
framstår ju som rent av billig. Håller en 
matta måttet i kanske två hela säsonger 
på runt 500 till 600 mil, så får man nog 
se det som fullt acceptabelt. Håller 
dom mer så är det en ren vinst.

Förgasar-600
Åter till Rave 600. Detta är en pigg och 

rolig skoter. Den är också den 
mest ekonomibetonade 

m o -

Rave 600 är mycket skoter för pengarna. Den har inte den mod-
ernaste motorn, den har mellanklassdämpare och inte mer är 32 
millimeters mattkammar, men så kostar den också 24 000 kronor 
mindre än 600 E-Tec.

dellen i Lynx sportprogram. Utrust-
ningen är i det närmaste exakt som på 
dess mindre fläktbroder. Men i och med 
600-kubikaren på lite över hundra häs-
tar så är mattkammarna i lägsta laget. 
Är man också riktigt fullvuxen och vill 
köra hårt kan dämparna vara lite för un-
derdimensionerade.

Det tråkiga, men fullt logiska, med 
tanke på priset är att Rave 600 alltså 
bara har 32-millimeterskammar. Det 
duger alldeles utmärkt på led. Men ska 
man åka lite mer utanför, så får man lov 
att vara lite mer på sin vakt och planera 
sin körning betydligt bättre.

Man får ändå mycket maskin för 
pengarna och hoppet ekonomiskt upp-
åt i utrustning är riktigt stort. Rave RE 
600 E-Tec kostar nämligen hela 24000 
kronor mer. Men vad är det man då får 
för dessa extra slantar?

Först och främst får man markna-
dens modernaste och på alla sätt snå-
laste 600:a. Till detta 38 millimeters 
kammar. Riktigt imponerande och fullt 
inställbara 46 millimeters dämpare i 
boggin och 36-millimetersdämpare 
fram med justering på både hög och 

lågfart och kompression.
Rave 800 Power 

ligt lättkörd och stötdämpningen fung-
erar tillfredsställande. Här är instegs-
maskinen och tävlingsskotern för de lite 
yngre ute på banorna och i skogen.

—Fan va trevlig maskin det här är, ut-
brister Micke Ljungberg spontant och 
jag kan inte göra annat än att hålla med.

Nu är alltså ordningen återställd. 
Rave 550 är tillbaks. Bättre, lättare och 
roligare än någonsin.

Rave 600
Om 550:in som sagt inte är tänkt till 
oss fullvuxna så är Rave 600 däremot 
det. Den här modellen fanns redan 
förra året och skillnaderna till i år är 
små. Det viktigaste är den nya mattan 
som från och med i år finns på alla Lynx 
sportskotrar.

Ski-Doo har ju redan ett tag 
använt sig av mattor som 

är upp-

byggda av bara ett lager kord, samti-
digt som delningen har förlängts till 
2,86 tum eller 7,26 centimeter. På detta 
sätt får man en matta som är mellan 3 
till 5 kilo lättare beroende på längd och 
bredd jämfört med tidigare motsvaran-
de modeller av mattor.

Fördelarna med dessa lättare driv-
band är många och viktiga. Dels väger 
ju hela maskinen mindre, vilket är bra 
bara det. Sen gör dom att mindre mas-
sa ska sättas i rörelse, uppspolnings-
tiden minskas alltså, vilket ger skotern 
en bättre acceleration och gör den 
rappare. Att mattan också kan räknas 
till den onda ofjädrade vikten är också 
något att ta med i beräkningarna.

Det har sen dessa mattor börjat an-
vändas diskuterats om det 

här är rätt utveckling 
eller inte. “Dom hål-

ler inte”, säger 
många. Men vi 

anser nog att vi 
s k o -
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Norra Finland bjöd de här dagarna på några riktigt fi na och sköna dagar, så vi pas-
sade även på att sola lite mellan varven.

Du och din maskin in i solnedgången. Rave RE 800 Power-
TEK är brutal. Älskar man acceleration och långa skidlyft, 

samtidigt som man kan tåla eller vänja sig med lite buf-
fl ighet, så är det denna maskin man ska ha.

TEK har identiskt utrustning som 600 
E-Tec och har inte heller den genom-
gått några större förändringar. Men det 
fi nns ytterligare en nyhet som är värd att 
nämnas och det är den omkonstruerade 
CTRL-skidan, som nu fått tillägget II i 
namnet.

I vissa lägen kunde man med den 
gamla uppleva att CTRL-skidan var nå-
got spårkänslig. I i ett försök att åtgärda 
problemet och stabilisera upp skidan 
har Lynx nu fl yttat infästningen framåt 
någon centimeter. Mer av skidan fi nns 
nu alltså bakom vridningscentrum.

För att känna om det blivit märkbart 
bättre behövs mer tid och möjlighet att 
köra och göra det under lite fl er olika 
förhållanden än vad vi hade möjlighet att 
göra den här gången.

Inte, inte...
När vi tagit de bilder vi vill ha är det dags 
att köra lite mer fritt och på allvar känna 
på grejerna. Jag hoppar på 600 E-Tec 
och Micke tar så klart 800:an.

Nu har jag en fråga. Vad är det alltid 
man tänker när man står där sida vid 
sida, två kompisar och båda sitter på en 
varsin potent maskin? Jag vet att alla ni 
som läser detta känner igen er... Axtest, 
så klart!!!

Vi ställer upp sida vid sida och kanske 
lite för nära egentligen. Fötterna fl yttas 
lägre bak på fotstegen, blickarna möts, 
tre nickningar och iväg. Båda maski-
nerna accelererar precis jämnt de första 
metrarna med skidorna uppe i luften. 
“Aj då, vi ligger lite för nära”, tänker jag 
men skulle aldrig drömma om att släppa 

gasen i det här läget. Jag lägger över 
vikten på höger sida och skotern ändrar 
riktning de få centimetrar som behövs 
och samtidigt börjar 800:an att dra ifrån. 
Jag blir hjälplöst efter. Hästkrafterna har 
talat.

Båda dessa maskiner är egentligen 
helt fantastiska och sjukt underhållande, 
men egentligen på två skilda sätt.

När man kör 600 E-Tec i full rulle efter 
en riktigt snabb led, man får skidlyft över 
krönen och i utgången av kurvorna, då 
funderar man alltid på vad man egent-
ligen ska med en 800-kubikare till. Men 
när man ska ta sig uppför en ravin och 
man gör allt för att imponera framför 
kameran så blir skillnaden så uppenbar. 
Där man med båda 600:orna precis tar 
sig upp, gör 800:ans brutala effekt att 
man till och med kan hoppa långt. Rave 
800 Power TEK är en kanonkula. Så är 
det bara. Men efter leden blir den lite bö-
kigare. Gashandtaget går jämförelsevis 
tungt och blir tröttande. Den större ro-
terande massan i motorn gör sig också 
den väl påmind. Rave 800 är helt enkelt 
inte lika smidig som 600 E-Tec.

Bortbyting
600 E-Tec är alltså snabb, lättkörd och 
smidig. 800 Power TEK är snabbare, 
mer svårkörd och mindre smidig. Men 
den har som sagt effekten och för en del 
är det bara det som räknas i slutändan.

Lite typiskt för skillnaderna i karaktä-
rerna är att fotograf Mattias alltid försö-
ker byta bort Rave 800 om han hamnar 
på den när vi är ute och kör. Han har 
oftast en tung och stor ryggsäck på sig, 

Körställningen är så klart riktigt sportig och inget för riktigt långa touringturer.

Norra Finland bjöd de här dagarna på några riktigt fi na och sköna dagar, så vi pas-
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Helt ny för i år är Rave 550 med ett RE-
X-chassi. Den är relativt välutrustad 
med sina renoveringsbara gasdämpare, 
styrhöjare och handskydd.
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I framvagnen på 
600 E-Tec och 
800R Power-
TEK sitter det 
36 millimeters 
KYB-dämpare 
med justering 
på hög och låg-
fartskompres-
sion, men också 
även justering 
av returen. Sam-
ma typ sitter 
även i boggin, 
men då är det 
feta 46 millime-
ter som gäller.

Bromsen alstrar en hel del värme. På grund av det smälter snön 
och förvandlas till slask som sen fryser till is.

   800/ 600 E-TEC/ 600  550
Motor
Typ:   Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt  Fläktkyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cc:   799,5/ 594,4/ 597   553,4
Borrning/slag:   82x75,7/ 72x73/ / 76x65,8  76x61
Bränslesystem:   2xTM40 DPM/ 2xDell’Orto 46/  2xTM40HTD 2xVM30 Choke
Smörjning:   Injektion/ elektrisk pump/ injektion  Injektion
Avgassystem:   2-1    2-1
Uppg effekt/varv:   145@8150/ 114@8000/ 102@8000 56@7000
Start:   Manuell    Manuell
Chassi 
Uppg torrvikt kg:   202/ 203/ 195   191
Tunnel:   REX    REX
Framvagn:   A-LFS    A-LFS
Dämpare:   TA36 HLC/ TA36 HLC/ TA36 HPG  TA 36 HPG
Fjädringsväg fram:   242 mm    242 mm
Boggi:   PPS-120    PPS-120
Dämpare bak:   TA46 HLCR/ TA46 HLCR/ TA 36 HPG TA 36 HPG
Dämpare fram:   TA46 HLCR/ TA46 HLCR/ TA 36 HPG TA 36 HPG
Fjädringsväg bak:   390 mm    390 mm
Typ av matta cm:   38,1x304,8x3,8/ 3,8/ 3,2  38,1x304,8x3,2
Skidor:   CTRL II    CTRL II
Spårvidd:   108 cm    108 cm
LxBxH cm:    287x122,5x113   287x122,5x113
Tankvolym:   39 liter    38 liter
Oljetankvolym:   3,7 liter    3,5 liter
Att äga
Pris:   144 900:-/ 137 900:-/ 113 900:-  86 900:-
Färg:   Röd-vit-svart/ röd-vit-svart/ röd-svart  Röd-svart
Generalagent:   BRP Sweden AB   BRP Sweden AB

och att då inte bara behöva brottas med 
skotern utan även ryggsäcken gör att 
det hela inte blir speciellt roligt.

Vi kunde för övrigt bara besviket kon-
statera att det inte blev något insprutad 
800 i år heller... Men tack vare att Rave 
RE 800 Power-TEK ändå är så skräm-
mande rolig så får det väl gå ett år till, 
men inte mer...

Lynx sportmaskinsprogram är sig 
alltså nästan precis sig likt från förra 
säsongen. Och trots att man bara har 
totalt fyra olika maskiner har man lyck-
ats tillverka en skoter för egentligen alla 
behov. Man har den billiga instegsmaski-
nen som alla kan köra och trivas på. Det 
fi nns en lite enklare men helt fullvuxen 
maskin som de fl esta har råd med att 
köpa. Sen har man en av marknadens 
mest sofi stikerade skotrar för den som 
älskar precision och teknik, och inte 
heller tänker speciellt mycket på prislap-
pen. För att toppa detta har man också 
en maskin som är brutal i sin effekt och 
kan ge skoterupplevelser som många 
mest ser som en skräckupplevelse, 
medan ni som vet vad ni håller på med 
trivs kanonbra och skulle för allt i världen 
inte snåla in på effekten för lite smidig-
hetsskull. Alla dessa har sen det gemen-
samt att dom tillhör en av världens bästa 
tillverkare vad det gäller funktion och 
kvalitet. Detta har dom fått hjälp med av 
Ski-Doo samtidigt som Lynx-känslan är 
kvar. Om den känslan på riktigt sitter i 
maskinen, eller om den bara fi nns i hu-
vudet vet vi inte. Men saken är väl den 
att det inte spelar så stor roll. För att åka 
skoter är ju så mycket mer än att bara 
åka skoter.

Rave 800  är en kanonkula! 
Så är det bara!
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Helt ny för i år är Rave 550 med ett RE-
X-chassi. Den är relativt välutrustad 
med sina renoveringsbara gasdämpare, 
styrhöjare och handskydd.
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I framvagnen på 
600 E-Tec och 
800R Power-
TEK sitter det 
36 millimeters 
KYB-dämpare 
med justering 
på hög och låg-
fartskompres-
sion, men också 
även justering 
av returen. Sam-
ma typ sitter 
även i boggin, 
men då är det 
feta 46 millime-
ter som gäller.

Bromsen alstrar en hel del värme. På grund av det smälter snön 
och förvandlas till slask som sen fryser till is.

   800/ 600 E-TEC/ 600  550
Motor
Typ:   Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt  Fläktkyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cc:   799,5/ 594,4/ 597   553,4
Borrning/slag:   82x75,7/ 72x73/ / 76x65,8  76x61
Bränslesystem:   2xTM40 DPM/ 2xDell’Orto 46/  2xTM40HTD 2xVM30 Choke
Smörjning:   Injektion/ elektrisk pump/ injektion  Injektion
Avgassystem:   2-1    2-1
Uppg effekt/varv:   145@8150/ 114@8000/ 102@8000 56@7000
Start:   Manuell    Manuell
Chassi 
Uppg torrvikt kg:   202/ 203/ 195   191
Tunnel:   REX    REX
Framvagn:   A-LFS    A-LFS
Dämpare:   TA36 HLC/ TA36 HLC/ TA36 HPG  TA 36 HPG
Fjädringsväg fram:   242 mm    242 mm
Boggi:   PPS-120    PPS-120
Dämpare bak:   TA46 HLCR/ TA46 HLCR/ TA 36 HPG TA 36 HPG
Dämpare fram:   TA46 HLCR/ TA46 HLCR/ TA 36 HPG TA 36 HPG
Fjädringsväg bak:   390 mm    390 mm
Typ av matta cm:   38,1x304,8x3,8/ 3,8/ 3,2  38,1x304,8x3,2
Skidor:   CTRL II    CTRL II
Spårvidd:   108 cm    108 cm
LxBxH cm:    287x122,5x113   287x122,5x113
Tankvolym:   39 liter    38 liter
Oljetankvolym:   3,7 liter    3,5 liter
Att äga
Pris:   144 900:-/ 137 900:-/ 113 900:-  86 900:-
Färg:   Röd-vit-svart/ röd-vit-svart/ röd-svart  Röd-svart
Generalagent:   BRP Sweden AB   BRP Sweden AB

och att då inte bara behöva brottas med 
skotern utan även ryggsäcken gör att 
det hela inte blir speciellt roligt.

Vi kunde för övrigt bara besviket kon-
statera att det inte blev något insprutad 
800 i år heller... Men tack vare att Rave 
RE 800 Power-TEK ändå är så skräm-
mande rolig så får det väl gå ett år till, 
men inte mer...

Lynx sportmaskinsprogram är sig 
alltså nästan precis sig likt från förra 
säsongen. Och trots att man bara har 
totalt fyra olika maskiner har man lyck-
ats tillverka en skoter för egentligen alla 
behov. Man har den billiga instegsmaski-
nen som alla kan köra och trivas på. Det 
fi nns en lite enklare men helt fullvuxen 
maskin som de fl esta har råd med att 
köpa. Sen har man en av marknadens 
mest sofi stikerade skotrar för den som 
älskar precision och teknik, och inte 
heller tänker speciellt mycket på prislap-
pen. För att toppa detta har man också 
en maskin som är brutal i sin effekt och 
kan ge skoterupplevelser som många 
mest ser som en skräckupplevelse, 
medan ni som vet vad ni håller på med 
trivs kanonbra och skulle för allt i världen 
inte snåla in på effekten för lite smidig-
hetsskull. Alla dessa har sen det gemen-
samt att dom tillhör en av världens bästa 
tillverkare vad det gäller funktion och 
kvalitet. Detta har dom fått hjälp med av 
Ski-Doo samtidigt som Lynx-känslan är 
kvar. Om den känslan på riktigt sitter i 
maskinen, eller om den bara fi nns i hu-
vudet vet vi inte. Men saken är väl den 
att det inte spelar så stor roll. För att åka 
skoter är ju så mycket mer än att bara 
åka skoter.

Rave 800  är en kanonkula! 
Så är det bara!
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Tro det eller ej men 
tiden går och en 
modern maskin som 
Ski-Doo Renegade X 
600 SDI, finns plötsligt 
att tillgå begagnad, till 
ett vettigt pris.

Av: Alf Milfström

Till SnowRiders redaktion kommer 
det ofta frågor om olika begag-
nade skotrar och man kan faktiskt 

sammanställa alla dessa funderingar till 
”Vad ska jag köpa för begagnad ma-
skin”?

Detta går naturligtvis inte att ge ett ge-
nerellt svar på, då kraven skiftar stort för 
olika typer av förare.

Vissa ser god totalekonomi som något 
ytterst viktig medans andra prioriterar 
prestanda före allt annat.

En bredbandare är det självklara valet 
för många familjer medan andra föredrar 
lössnöracerns enorma framkomlighet el-
ler cossreplikans sportighet.

Det finns alltså ingen skotermodell 
som uppfyller alla krav från alla förare, 
eller finns det en sådan?

Jag har själv en personlig kandidat 
som vinnare av titeln ”den bästa skotern 
för de flesta” och det är Ski-Doo Rev Re-
negade X 600 SDI.

REV-chassiet kom redan 2003 och var 
som bekant en revolution. Jag funderade 
tidigt på hur en Summit med denna bas 
skulle fungera och svaret kom redan till 
2004 med REV-Summit som bevisligen 
fungerar mycket bra.

Som lössnöentusiast gillade jag först 
inte hybridalternativet som Ski-Doo kall-
lar för Renegade eftersom den inte var 
riktigt så lik Summit som jag önskade.

BRP hade endast försett sin REV 
MXZ med ett 136” drivband vilket bara 
gjorde den till en stabilare ledskoter en-
ligt mig och inte tillräckligt mycket lössnö 
för att kallas hybrid.

Nu hade jag naturligtvis lite fel då 
en Renegade lätt spöade en Summit 
med några år på nacken när det gällde 
ospårad terräng samtidigt som den var 
extremt snabb på led, helt klart en äkta 
hybridmaskin.

Den längre mattan balanserar ut det 
något väl kvickstyrda REV-chassit och 
boggin fungerar mycket bra i all form av 
terräng.

Jag skulle inte i något läge välja den 
kortare MXZ om bägge hade samma 
fjädringsutrustning samt kalibrering ef-

trsom den förlängda maskinen fungerar 
bättre för min körstil.

Tyvärr är det så att inte alla såldes 
med ”X”-paketet och vad som är ytterli-
gare lite synd är att Renegaden inte rik-
tigt har samma kalibrering som många 
av de sportigare MXZ-modellerna.

Detta spelar naturligtvis inte så stor 
roll eftersom dämparna är av T/A-modell 
(kan renoveras samt omkalibreras) och 
i X-utförande är bägge framdämparna 
samt den bakre av ”piggy-back”-typ.

Sammantaget har Rengade X en 
mycket kompetent dämparutrustning 

som efter personlig anpassning bör till-
fredställa de allra flesta.

Hur är skotern vid sidan av 
spåret då?
I pudret lider man lite av den kopplade 
boggin och den breda spårvidden vilket 
inte är något konstigt då skotern är en 
förlängd MXZ och därmed lite mindre 
lössnömaskin än exempelvis Switch-
back eller Crossfire.

Nu är den största begränsade faktorn 
i lössnön inte boggin eller spårvidden 
utan mattan som hos 600:an endast har 
1,25” (32mm) kamhöjd!

Rena instegsmaskinen när man ser till 
drivbandet alltså.

Storebror Renegade 800 har i skandi-
naviskt utförande en högre matta redan 
från fabrik men 600:n levereras tyvärr 
med denna.

Den första modifiering man bör göra 
är alltså att montera en 1,75” (44mm) 
matta som ger maskinen möjlighet att 
visa hur bra den går med korrekt fäste.

Skidorna är inte heller något som alla 
gillar och utbyte av dessa kommer som 
nummer två på listan över förbättringar, 
tätt följt av den numera nästan nödvän-
diga styrhöjaren.

Ingen vill väl parkera en skoter med 
ett styre i navelhöjd utanför den lokala 
grill-kojan?

Jösses vad man skulle skämmas 
alltså.

Med dessa enkla uppdateringar blir 

Renegade 600 riktigt kul när man gör 
egna spår samtidigt som inga andra 
egenskaper försämras frånsett en ytterst 
måttlig minskning av toppfarten.

Man hänger då med alla andra hybri-
der när det gäller ospårat men de får 
fortfarande mycket svårt när föret blir 
hårdare.  

Alla fina ledegenskaper blir kvar även 
med högre kamhöjd och med ett par ef-
termarknadsskidor blir styrprecisionen 
knivskarp efter leden.

Den som önskar ännu bättre lössnö-
egenskaper bör kanske titta på en Sum-

mit eftersom en ytterligare modifierad 
Renegade kan tappa sin fina allround-
kapacitet.

Rotax 600 SDI, en beprövad 
snålvarg med prestanda.   
SDI-motorns släktträd börjar faktiskt för 
snart 10 år sedan med deras då helt nya 
Rotax 700 serie III.

Den omarbetades sedan till 600HO 
och med den som bas utvecklades den 
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 Här ser vi min vän när han visar hur man inte kör skoter. Han har dessutom på sig 
sin ”Skoter-Polis-hjälm” vilket inte gör saken bättre. Som alla vet  så är måttot: 
”kan man inte köra bra så ska man ha coola kläder!”, det det missade Frippe helt!

första tvåtaktaren med semi-direkt-injek-
tion för skoterbruk.

Detta är alltså det första steget från 
trottelhus-EFI till dagens stora framtids-
hopp för tvåtaktaren: DI eller direktin-
sprutning.  

Grundmotorn är med andra ord ex-
tremt beprövad och vi kan nu efter flera 
års brukande av SDI-motorer konstatera 
att detta system håller vad det lovar.

Startegenskaperna är mycket goda 
och prestandan är alltid likartad oavsett 
dagstemperatur eller lufttryck.

Den stora fördelen visar sig dock vid 

bensinmacken då man ofta tankar 15-
40% mindre än sina kompisar trots att 
man håller samma tempo som de gör.

Effekten ligger på upp mot 120 hk vil-
ket är tillräckligt för de flesta behov.

Remslitaget är normalt för skotertypen 
och den låga oljeförbrukningen är en-
dast slagen av Rotax nya E-tec.

Lägger man sedan till ett gott rykte när 
det gäller motorslitage förstår man varför 
många anser detta som en av de mest 

ekonomiska skotermotorer som man 
kan köpa.

Jag föredrar själv fyrtaktsmotorer 
framför tvåtaktare i alla lägen men när 
det gäller 600SDI är mina argument mot 
denna föråldrade motorteknik decime-
rade till ”dålig lukt och fult motorljud”.

Inte mycket att komma med i den all-
männa debatten alltså.

Alternativet från Ski-Doo
Man kan inte diskutera Renegade 
600:an utan att ta med dess större sys-
kon med i resonemanget.

Med en storkubikare på 800cc under 
huven och i övrig samma maskin får man 
en skoter med mer prestanda under alla 
förhållanden

Den som väljer storebror Renegade 
800 X får som sagt en viktig detalj med 
på köpet, 800:an har en matta med 
korrekt kamhöjd  från fabrik och till-
sammans med hela 20 hk mer är den 
prestandamässigt överlägsen en original 
600.

Givetvis tar motorn något mer bränsle 
och den har en råare gång över hela re-
gistret.

Vidare har den inte ett lika grundmu-
rat rykte då det gäller driftsäkerhet och 
många ser remförbrukningen som något 
hög.

För den som kräver mer effekt än 120 
hästar är 800:an det självklara valet men 
för mig framstår 600:an som mer san-
sad.

Jag anser helt enkelt att de positiva 
egenskaperna är större hos den mindre 
motorn och att prestandaskillnaden är 
för liten för att jag ska välja storebror.

Den viktiga skillnaden frånsett motorn 
mellan dessa är alltså drivbandet och om 
man byter detta på den mindre maskinen 
blir de i många lägen likvärdiga.

Det är bara den som måste har maxi-
mal prestanda som bör titta på storkubi-
karen, alla andra tjänar på den mindre 
motorn.

 

Frippes Renegade, 
modifierad för långtur i 
ödemarken
Min vän Fredrik Nilsson är en fram-
gångsrik företagsledare från den Upp-
ländska slätten . Han är ursprungligen 
en äkta Norrlänning och kör därför sko-
ter så fort väder och arbetssituationen 
tillåter det.

Eftersom han inte har tid med en stru-
lande specialmaskin eller en gammal 

problemskoter kör han en nästan stan-
dard, toppfräsch Renegede 600X.

En stencool styrhöjare visar att han 
har barnasinnet kvar och med den nya 
högkamsmattan slipper han riskera 
fastkörning när vi leker på de ospårade 
myrarna.

Eller, han kör fortfarande fast men inte 
lika ofta

Frippe är alltid bland de första förarna 
när tempot blir högt efter leden men trots 
det irriterar han oss ofta när vi sedan fyl-
ler upp våra skotrar på bensinstationen.

Frippes skoter tar nämligen ytterst lite 
bränsle oavsett körtempo och han tjatar 
jämt om hur lite han behövde tanka vid 
varje tillfälle.

Han är dessutom en som verkligen 
loggar mängder av mil per säsong och 
att hans vägmätare snart har passerat 
10000 kilometer är därför ingen märkligt 
alls.

Under dessa mil har han bytt ett par 
remmar, några kullager och nästan inget 
mer.

Ett mycket gott betyg till hans skoter 
som verkligen gör sig förtjänt av betyget 
”Den bästa maskinen för de flesta”.

Det är därför inte så underligt att min 
kompis är mycket nöjd med sin snösko-
ter, den uppfyller nämligen de krav han 
har.

Han får bara se till att hålla i sig när 
jag passerar honom på rullen till vintern, 
det  är faktiskt inte alla som kör en eko-
nomisk och genomtrevlig skoter!  
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Tro det eller ej men 
tiden går och en 
modern maskin som 
Ski-Doo Renegade X 
600 SDI, finns plötsligt 
att tillgå begagnad, till 
ett vettigt pris.

Av: Alf Milfström

Till SnowRiders redaktion kommer 
det ofta frågor om olika begag-
nade skotrar och man kan faktiskt 

sammanställa alla dessa funderingar till 
”Vad ska jag köpa för begagnad ma-
skin”?

Detta går naturligtvis inte att ge ett ge-
nerellt svar på, då kraven skiftar stort för 
olika typer av förare.

Vissa ser god totalekonomi som något 
ytterst viktig medans andra prioriterar 
prestanda före allt annat.

En bredbandare är det självklara valet 
för många familjer medan andra föredrar 
lössnöracerns enorma framkomlighet el-
ler cossreplikans sportighet.

Det finns alltså ingen skotermodell 
som uppfyller alla krav från alla förare, 
eller finns det en sådan?

Jag har själv en personlig kandidat 
som vinnare av titeln ”den bästa skotern 
för de flesta” och det är Ski-Doo Rev Re-
negade X 600 SDI.

REV-chassiet kom redan 2003 och var 
som bekant en revolution. Jag funderade 
tidigt på hur en Summit med denna bas 
skulle fungera och svaret kom redan till 
2004 med REV-Summit som bevisligen 
fungerar mycket bra.

Som lössnöentusiast gillade jag först 
inte hybridalternativet som Ski-Doo kall-
lar för Renegade eftersom den inte var 
riktigt så lik Summit som jag önskade.

BRP hade endast försett sin REV 
MXZ med ett 136” drivband vilket bara 
gjorde den till en stabilare ledskoter en-
ligt mig och inte tillräckligt mycket lössnö 
för att kallas hybrid.

Nu hade jag naturligtvis lite fel då 
en Renegade lätt spöade en Summit 
med några år på nacken när det gällde 
ospårad terräng samtidigt som den var 
extremt snabb på led, helt klart en äkta 
hybridmaskin.

Den längre mattan balanserar ut det 
något väl kvickstyrda REV-chassit och 
boggin fungerar mycket bra i all form av 
terräng.

Jag skulle inte i något läge välja den 
kortare MXZ om bägge hade samma 
fjädringsutrustning samt kalibrering ef-

trsom den förlängda maskinen fungerar 
bättre för min körstil.

Tyvärr är det så att inte alla såldes 
med ”X”-paketet och vad som är ytterli-
gare lite synd är att Renegaden inte rik-
tigt har samma kalibrering som många 
av de sportigare MXZ-modellerna.

Detta spelar naturligtvis inte så stor 
roll eftersom dämparna är av T/A-modell 
(kan renoveras samt omkalibreras) och 
i X-utförande är bägge framdämparna 
samt den bakre av ”piggy-back”-typ.

Sammantaget har Rengade X en 
mycket kompetent dämparutrustning 

som efter personlig anpassning bör till-
fredställa de allra flesta.

Hur är skotern vid sidan av 
spåret då?
I pudret lider man lite av den kopplade 
boggin och den breda spårvidden vilket 
inte är något konstigt då skotern är en 
förlängd MXZ och därmed lite mindre 
lössnömaskin än exempelvis Switch-
back eller Crossfire.

Nu är den största begränsade faktorn 
i lössnön inte boggin eller spårvidden 
utan mattan som hos 600:an endast har 
1,25” (32mm) kamhöjd!

Rena instegsmaskinen när man ser till 
drivbandet alltså.

Storebror Renegade 800 har i skandi-
naviskt utförande en högre matta redan 
från fabrik men 600:n levereras tyvärr 
med denna.

Den första modifiering man bör göra 
är alltså att montera en 1,75” (44mm) 
matta som ger maskinen möjlighet att 
visa hur bra den går med korrekt fäste.

Skidorna är inte heller något som alla 
gillar och utbyte av dessa kommer som 
nummer två på listan över förbättringar, 
tätt följt av den numera nästan nödvän-
diga styrhöjaren.

Ingen vill väl parkera en skoter med 
ett styre i navelhöjd utanför den lokala 
grill-kojan?

Jösses vad man skulle skämmas 
alltså.

Med dessa enkla uppdateringar blir 

Renegade 600 riktigt kul när man gör 
egna spår samtidigt som inga andra 
egenskaper försämras frånsett en ytterst 
måttlig minskning av toppfarten.

Man hänger då med alla andra hybri-
der när det gäller ospårat men de får 
fortfarande mycket svårt när föret blir 
hårdare.  

Alla fina ledegenskaper blir kvar även 
med högre kamhöjd och med ett par ef-
termarknadsskidor blir styrprecisionen 
knivskarp efter leden.

Den som önskar ännu bättre lössnö-
egenskaper bör kanske titta på en Sum-

mit eftersom en ytterligare modifierad 
Renegade kan tappa sin fina allround-
kapacitet.

Rotax 600 SDI, en beprövad 
snålvarg med prestanda.   
SDI-motorns släktträd börjar faktiskt för 
snart 10 år sedan med deras då helt nya 
Rotax 700 serie III.

Den omarbetades sedan till 600HO 
och med den som bas utvecklades den 
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första tvåtaktaren med semi-direkt-injek-
tion för skoterbruk.

Detta är alltså det första steget från 
trottelhus-EFI till dagens stora framtids-
hopp för tvåtaktaren: DI eller direktin-
sprutning.  

Grundmotorn är med andra ord ex-
tremt beprövad och vi kan nu efter flera 
års brukande av SDI-motorer konstatera 
att detta system håller vad det lovar.

Startegenskaperna är mycket goda 
och prestandan är alltid likartad oavsett 
dagstemperatur eller lufttryck.

Den stora fördelen visar sig dock vid 

bensinmacken då man ofta tankar 15-
40% mindre än sina kompisar trots att 
man håller samma tempo som de gör.

Effekten ligger på upp mot 120 hk vil-
ket är tillräckligt för de flesta behov.

Remslitaget är normalt för skotertypen 
och den låga oljeförbrukningen är en-
dast slagen av Rotax nya E-tec.

Lägger man sedan till ett gott rykte när 
det gäller motorslitage förstår man varför 
många anser detta som en av de mest 

ekonomiska skotermotorer som man 
kan köpa.

Jag föredrar själv fyrtaktsmotorer 
framför tvåtaktare i alla lägen men när 
det gäller 600SDI är mina argument mot 
denna föråldrade motorteknik decime-
rade till ”dålig lukt och fult motorljud”.

Inte mycket att komma med i den all-
männa debatten alltså.

Alternativet från Ski-Doo
Man kan inte diskutera Renegade 
600:an utan att ta med dess större sys-
kon med i resonemanget.

Med en storkubikare på 800cc under 
huven och i övrig samma maskin får man 
en skoter med mer prestanda under alla 
förhållanden

Den som väljer storebror Renegade 
800 X får som sagt en viktig detalj med 
på köpet, 800:an har en matta med 
korrekt kamhöjd  från fabrik och till-
sammans med hela 20 hk mer är den 
prestandamässigt överlägsen en original 
600.

Givetvis tar motorn något mer bränsle 
och den har en råare gång över hela re-
gistret.

Vidare har den inte ett lika grundmu-
rat rykte då det gäller driftsäkerhet och 
många ser remförbrukningen som något 
hög.

För den som kräver mer effekt än 120 
hästar är 800:an det självklara valet men 
för mig framstår 600:an som mer san-
sad.

Jag anser helt enkelt att de positiva 
egenskaperna är större hos den mindre 
motorn och att prestandaskillnaden är 
för liten för att jag ska välja storebror.

Den viktiga skillnaden frånsett motorn 
mellan dessa är alltså drivbandet och om 
man byter detta på den mindre maskinen 
blir de i många lägen likvärdiga.

Det är bara den som måste har maxi-
mal prestanda som bör titta på storkubi-
karen, alla andra tjänar på den mindre 
motorn.

 

Frippes Renegade, 
modifierad för långtur i 
ödemarken
Min vän Fredrik Nilsson är en fram-
gångsrik företagsledare från den Upp-
ländska slätten . Han är ursprungligen 
en äkta Norrlänning och kör därför sko-
ter så fort väder och arbetssituationen 
tillåter det.

Eftersom han inte har tid med en stru-
lande specialmaskin eller en gammal 

problemskoter kör han en nästan stan-
dard, toppfräsch Renegede 600X.

En stencool styrhöjare visar att han 
har barnasinnet kvar och med den nya 
högkamsmattan slipper han riskera 
fastkörning när vi leker på de ospårade 
myrarna.

Eller, han kör fortfarande fast men inte 
lika ofta

Frippe är alltid bland de första förarna 
när tempot blir högt efter leden men trots 
det irriterar han oss ofta när vi sedan fyl-
ler upp våra skotrar på bensinstationen.

Frippes skoter tar nämligen ytterst lite 
bränsle oavsett körtempo och han tjatar 
jämt om hur lite han behövde tanka vid 
varje tillfälle.

Han är dessutom en som verkligen 
loggar mängder av mil per säsong och 
att hans vägmätare snart har passerat 
10000 kilometer är därför ingen märkligt 
alls.

Under dessa mil har han bytt ett par 
remmar, några kullager och nästan inget 
mer.

Ett mycket gott betyg till hans skoter 
som verkligen gör sig förtjänt av betyget 
”Den bästa maskinen för de flesta”.

Det är därför inte så underligt att min 
kompis är mycket nöjd med sin snösko-
ter, den uppfyller nämligen de krav han 
har.

Han får bara se till att hålla i sig när 
jag passerar honom på rullen till vintern, 
det  är faktiskt inte alla som kör en eko-
nomisk och genomtrevlig skoter!  
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Vi vill alla ha kul med våra snöskotrar. Men om 
inte vi sköter oss så kan det lätt ske på andras 
bekostnad, och det är väl ändå inte så det 
ska vara? Häng med från början i vår serie i 
skoteråkningens ”Vett & Etikett” så ska det bli 
lättare för just dig att göra rätt.

Av: Patrik Larsson

Det här med snöskoteråkning är 
precis det roligaste som finns. 
Men det finns en mörk, tråkig 

och jobbig baksida också. En sida som 
vi tycker det är dags att göra något åt. 
Det är en jätteuppgift, men vi har i alla 
fall tänkt oss att göra ett försök.

Vi har helt enkelt blivit less på att alla 
gnäller och skyller allt världens onda på 

just oss. Men vad är det det brukar heta? 
Jo, ingen rök utan eld... Vi skoteråkare 
får ofta en hel del totalt verklighetsfräm-
mande och orättvis kritik. Men allt för 
ofta är den inte helt grundlös, utan byg-
ger på fakta som är svåra att förneka.

Som vanligt är det de få som förstör 
för flertalet, och vi ska väl inte sticka 
under stolen med att inte heller vi själva 

alltid har varit guds bästa barn. De över-
tramp vi varit med att göra genom åren 
har mycket berott på ungdomlig dumhet 
och säkerligen också ren okunskap.

Problemet är bara att man genom sin 
dumhet inte bara retar upp tillexempel 
en markägare eller bonde personligen. 
Dom blir ju liksom inte arga för sakens 
skull. Nej problemet är att dom faktiskt 
kan bli drabbade rent ekonomiskt och 
yrkesmässigt genom att vi på ett eller 
annat sätt kör sönder deras ömtåliga 
investeringar, och därmed hindrar dom 
i deras yrkesutövning. Så frågan vi sko-
teråkare måste ställa oss är: Ska vårt 
nöje verkligen belasta en skogsägares 
eller jordbrukares enskilda ekonomi?

Vi tror de flesta tycker att det inte är 
så, och vi ska här försöka förklara hur 

några av sambanden mellan skoterkör-
ning och kostnad eller utebliven inkomst 
verkligen hänger ihop.

Vad säger lagen?
Den svenska snöskoteråkningen är i 
jämförelse fortfarande ganska oreg-
lerad. Speciellt om man tittar på och 
jämför med skräckexemplet Norge. Vår 
tanke är att om vi alla blir bättre på att 
göra rätt, så finns det en större chans 
att vi långsiktigt får behålla vår fria snö-
skoteråkning, utan en massa förbud och 
ännu mer regleringar.

Det verkar ju som att det är en natur-
lag för människan att fler och fler lagar 
och regler ska komma till. Finns det sen 
många som hejar på i reglerandet och 
det uppenbarligen finns anledningar till 

En öppen yta i skogen, är med få undantag 
alltid en föryngringsyta, och därmed råder 

det skoterförbud där. Lagen säger: Körn-
ing med motordrivet fordon är förbjuden på 

snötäckt jordbruksmark eller skogsmark, 
om det inte är uppenbart att körningen kan 
ske utan risk för skada på marken eller sko-
gen. Förbudet om skogsmark gäller körning 

i plant- eller ungskog vars medelhöjd över 
snötäcket är lägre än två meter.
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En tallplanta kostar idag runt två kro-
nor. På en hektar, alltså 100 gånger 100 
meter avverkad skog behöver man plan-
tera i runda slängar 2000 plantor. Men 
det är inte bara plantan som kostar. Mar-
ken ska också beredas. Sen är det ofta 
någon som ska springa runt i skogen 
och manuellt plantera alla dessa plantor, 
vilket vi är övertygade om att det är flera 
av er som läser detta som arbetat med 
att just sätta plant, och ni vet verkligen 
vilket slit det är med det.

En återplantering kan lätt dra iväg och 
med enkelhet kosta 100 000-tals kronor. 
Så det är egentligen inte svårt att förstå 
att skogsägarna gärna skyddar sina 
planteringar.

En annan långsiktig nackdel med att få 
sina planteringar förstörda så mycket att 
det måste göras om, är att skogen lång-
siktigt hamnar i otakt. Bestånden blir helt 
enkelt ojämnt och kan därför i framtiden 
behöva avverkas vid olika tillfällen, vilket 
så klart kommer kosta extra.

Men man ska också ha i åtanke att 
skogsägaren inte bara har deras arving-
ar att svara upp emot. Sverige har något 
som heter Skogsvårdslagen, och där 
står det uttryckligen hur skogen ska skö-
tas med återplantering och återväxt efter 
ett visst antal år. Skogsägaren gör alltså 
inte som han själv vill, utan kan riskera 
böter och vite om inte lagen uppfylls.

Tänk er in i frustrationen om man då 
äger en för skoteråkare attraktiv skogs-
sluttning eller liknade. Denna skogs-
ägare ska då inte bara behöva skydda 
sig mot vilt och insektsskador, utan alltså 
även skydda sitt från fullt fungerande 
och läskunniga människor som beter sig 
vårdslöst.

—Vi åker ju själva skoter och gör det 
gärna, men om det inte blir någon änd-
ring på det här så är det ju snart slutåkt 
för alla, förutspår Erik.

Att skogen kan bli skadad av att någon 
på ett felaktigt sätt framföra sin skoter är 
egentligen inte så mycket att diskutera 
om. Men om det är så att du ändå inte 
tror på själva grejen, så är det väl ändå 
bara att försöka acceptera att vissa 
markägare inte vill ha dig på sin mark, 
och bara det är ju en sak att bara försöka 
respektera.

Men nu är det inte bara det uppenbara 
som en trädplanta som kan skadas av 
felaktig snöskoteråkning, för även bön-
derna är några som på många sätt kan 
påverkas av vår framfart.

Åkermark
Att snö har bra isolerande egenskaper 
vet de flesta. Vi som av någon anledning 
behövt sova i en så kallad snöbivack vet 

fler inskränkningar så kan förändring-
arna gå läskigt fort. Vi vill att vi alla ska 
sträva mot ett läge där anledningarna 
till mer reglering försvinner, men detta 
samtidigt som vi alla ska ha lika kul som 
förut, men alltså inte på någon annans 
bekostnad.

I Lagen står det: ”Körning med motor-
drivet fordon är förbjuden på snötäckt 
jordbruksmark eller skogsmark, om det 
inte är uppenbart att körningen kan ske 
utan risk för skada på marken eller sko-
gen”.

Det är väl säkerligen det här uttrycket 
”om det inte är uppenbart” som ställer till 
det lite. Det hela blir ju liksom lite öppet 
för tolkningar, och för vem ska det vara 
uppenbart för egentligen? För att något 
ska kunna bli uppenbart för en skoterå-
kare till exempel, så behöver han eller 
hon ju kunna och veta en hel del om just 
skogs och jordbruk.

Genom vårt försök till utbildnings-
insats ska vi göra det lite enklare för 
oss och er alla att se det uppenbara. 
Vi börjar med skoterkörning på åker 
och skogsmark, och för att få en bild 
av detta ur en skogsägares synvinkel så 
tog vi kontakt med Erik Brygt från Bonäs 
utanför Mora.

Vackra Fryksås
Erik äger skog, och en del av den be-
står av en så kallad föryngringsyta, i 
folkmun även kallat kalhygge. I kanten 
på detta kalhygge passerar skoterleden 
som går till Fryksås, en mycket vackert 
och högt belägen fäbod i skogarna runt 
Orsa. Tack vare att Fryksås ligger där 
det ligger har byn utvecklats till lite av ett 
turisttillhåll. Detta är självklart trevligt för 
de som bedriver restaurang och hotell-
verksamhet där, men mindre trevligt för 
till exempel Erik som med jämna mellan-
rum får en av sina föryngringsytor hårt 
nedkörda av mindre nogräknade sko-
teråkare som besöker området.

—Det tråkiga är att jag ju markerat 
upp runt hela området att det råder 
skoterförbud och att skogsplantering 
har skett, säger Erik uppgivet. En gång 
kom jag till det här området när det var 
ett gäng som åkte där. Jag frågade om 
dom inte sett förbudsskyltarna. Dom sa 
att det hade dom gjort, men eftersom 
någon kört där innan så antog dom att 
det var fritt fram att köra!

I det här fallet gäller det tallplantor, 
och dom är precis som alla andra små-
plantor mycket känslig för yttre åverkan 
under sina första levnadsår. En knäckt 
planta slutar nämligen att växa på höjden 
och blir därmed värdelös för skogsäga-
ren.

En tallplanta växer 2-3 decimeter om året, och de första tio åren är dom väldigt 
känsliga. Här ser vi plantor som förmodligen fått sina toppar avkörda av snöskotrar 
och därmed sluta växa på höjden. Dom är nu helt enkelt värdelösa som framtida in-
vestering, men även ett avbrott för skogsägarens strävan att leva upp till återväxtp-
likten i Skogsvårdslagen.

Att följa skyltningen är inte svårt. 
Just dessa berättar att markägar-
en ganska nyligen gjort en åter-

plantering av sin avverkade skog, 
och därför måste vi hålla oss 

härifrån.
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Vi vill alla ha kul med våra snöskotrar. Men om 
inte vi sköter oss så kan det lätt ske på andras 
bekostnad, och det är väl ändå inte så det 
ska vara? Häng med från början i vår serie i 
skoteråkningens ”Vett & Etikett” så ska det bli 
lättare för just dig att göra rätt.

Av: Patrik Larsson

Det här med snöskoteråkning är 
precis det roligaste som finns. 
Men det finns en mörk, tråkig 

och jobbig baksida också. En sida som 
vi tycker det är dags att göra något åt. 
Det är en jätteuppgift, men vi har i alla 
fall tänkt oss att göra ett försök.

Vi har helt enkelt blivit less på att alla 
gnäller och skyller allt världens onda på 

just oss. Men vad är det det brukar heta? 
Jo, ingen rök utan eld... Vi skoteråkare 
får ofta en hel del totalt verklighetsfräm-
mande och orättvis kritik. Men allt för 
ofta är den inte helt grundlös, utan byg-
ger på fakta som är svåra att förneka.

Som vanligt är det de få som förstör 
för flertalet, och vi ska väl inte sticka 
under stolen med att inte heller vi själva 

alltid har varit guds bästa barn. De över-
tramp vi varit med att göra genom åren 
har mycket berott på ungdomlig dumhet 
och säkerligen också ren okunskap.

Problemet är bara att man genom sin 
dumhet inte bara retar upp tillexempel 
en markägare eller bonde personligen. 
Dom blir ju liksom inte arga för sakens 
skull. Nej problemet är att dom faktiskt 
kan bli drabbade rent ekonomiskt och 
yrkesmässigt genom att vi på ett eller 
annat sätt kör sönder deras ömtåliga 
investeringar, och därmed hindrar dom 
i deras yrkesutövning. Så frågan vi sko-
teråkare måste ställa oss är: Ska vårt 
nöje verkligen belasta en skogsägares 
eller jordbrukares enskilda ekonomi?

Vi tror de flesta tycker att det inte är 
så, och vi ska här försöka förklara hur 

några av sambanden mellan skoterkör-
ning och kostnad eller utebliven inkomst 
verkligen hänger ihop.

Vad säger lagen?
Den svenska snöskoteråkningen är i 
jämförelse fortfarande ganska oreg-
lerad. Speciellt om man tittar på och 
jämför med skräckexemplet Norge. Vår 
tanke är att om vi alla blir bättre på att 
göra rätt, så finns det en större chans 
att vi långsiktigt får behålla vår fria snö-
skoteråkning, utan en massa förbud och 
ännu mer regleringar.

Det verkar ju som att det är en natur-
lag för människan att fler och fler lagar 
och regler ska komma till. Finns det sen 
många som hejar på i reglerandet och 
det uppenbarligen finns anledningar till 

En öppen yta i skogen, är med få undantag 
alltid en föryngringsyta, och därmed råder 

det skoterförbud där. Lagen säger: Körn-
ing med motordrivet fordon är förbjuden på 

snötäckt jordbruksmark eller skogsmark, 
om det inte är uppenbart att körningen kan 
ske utan risk för skada på marken eller sko-
gen. Förbudet om skogsmark gäller körning 

i plant- eller ungskog vars medelhöjd över 
snötäcket är lägre än två meter.
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En tallplanta kostar idag runt två kro-
nor. På en hektar, alltså 100 gånger 100 
meter avverkad skog behöver man plan-
tera i runda slängar 2000 plantor. Men 
det är inte bara plantan som kostar. Mar-
ken ska också beredas. Sen är det ofta 
någon som ska springa runt i skogen 
och manuellt plantera alla dessa plantor, 
vilket vi är övertygade om att det är flera 
av er som läser detta som arbetat med 
att just sätta plant, och ni vet verkligen 
vilket slit det är med det.

En återplantering kan lätt dra iväg och 
med enkelhet kosta 100 000-tals kronor. 
Så det är egentligen inte svårt att förstå 
att skogsägarna gärna skyddar sina 
planteringar.

En annan långsiktig nackdel med att få 
sina planteringar förstörda så mycket att 
det måste göras om, är att skogen lång-
siktigt hamnar i otakt. Bestånden blir helt 
enkelt ojämnt och kan därför i framtiden 
behöva avverkas vid olika tillfällen, vilket 
så klart kommer kosta extra.

Men man ska också ha i åtanke att 
skogsägaren inte bara har deras arving-
ar att svara upp emot. Sverige har något 
som heter Skogsvårdslagen, och där 
står det uttryckligen hur skogen ska skö-
tas med återplantering och återväxt efter 
ett visst antal år. Skogsägaren gör alltså 
inte som han själv vill, utan kan riskera 
böter och vite om inte lagen uppfylls.

Tänk er in i frustrationen om man då 
äger en för skoteråkare attraktiv skogs-
sluttning eller liknade. Denna skogs-
ägare ska då inte bara behöva skydda 
sig mot vilt och insektsskador, utan alltså 
även skydda sitt från fullt fungerande 
och läskunniga människor som beter sig 
vårdslöst.

—Vi åker ju själva skoter och gör det 
gärna, men om det inte blir någon änd-
ring på det här så är det ju snart slutåkt 
för alla, förutspår Erik.

Att skogen kan bli skadad av att någon 
på ett felaktigt sätt framföra sin skoter är 
egentligen inte så mycket att diskutera 
om. Men om det är så att du ändå inte 
tror på själva grejen, så är det väl ändå 
bara att försöka acceptera att vissa 
markägare inte vill ha dig på sin mark, 
och bara det är ju en sak att bara försöka 
respektera.

Men nu är det inte bara det uppenbara 
som en trädplanta som kan skadas av 
felaktig snöskoteråkning, för även bön-
derna är några som på många sätt kan 
påverkas av vår framfart.

Åkermark
Att snö har bra isolerande egenskaper 
vet de flesta. Vi som av någon anledning 
behövt sova i en så kallad snöbivack vet 

fler inskränkningar så kan förändring-
arna gå läskigt fort. Vi vill att vi alla ska 
sträva mot ett läge där anledningarna 
till mer reglering försvinner, men detta 
samtidigt som vi alla ska ha lika kul som 
förut, men alltså inte på någon annans 
bekostnad.

I Lagen står det: ”Körning med motor-
drivet fordon är förbjuden på snötäckt 
jordbruksmark eller skogsmark, om det 
inte är uppenbart att körningen kan ske 
utan risk för skada på marken eller sko-
gen”.

Det är väl säkerligen det här uttrycket 
”om det inte är uppenbart” som ställer till 
det lite. Det hela blir ju liksom lite öppet 
för tolkningar, och för vem ska det vara 
uppenbart för egentligen? För att något 
ska kunna bli uppenbart för en skoterå-
kare till exempel, så behöver han eller 
hon ju kunna och veta en hel del om just 
skogs och jordbruk.

Genom vårt försök till utbildnings-
insats ska vi göra det lite enklare för 
oss och er alla att se det uppenbara. 
Vi börjar med skoterkörning på åker 
och skogsmark, och för att få en bild 
av detta ur en skogsägares synvinkel så 
tog vi kontakt med Erik Brygt från Bonäs 
utanför Mora.

Vackra Fryksås
Erik äger skog, och en del av den be-
står av en så kallad föryngringsyta, i 
folkmun även kallat kalhygge. I kanten 
på detta kalhygge passerar skoterleden 
som går till Fryksås, en mycket vackert 
och högt belägen fäbod i skogarna runt 
Orsa. Tack vare att Fryksås ligger där 
det ligger har byn utvecklats till lite av ett 
turisttillhåll. Detta är självklart trevligt för 
de som bedriver restaurang och hotell-
verksamhet där, men mindre trevligt för 
till exempel Erik som med jämna mellan-
rum får en av sina föryngringsytor hårt 
nedkörda av mindre nogräknade sko-
teråkare som besöker området.

—Det tråkiga är att jag ju markerat 
upp runt hela området att det råder 
skoterförbud och att skogsplantering 
har skett, säger Erik uppgivet. En gång 
kom jag till det här området när det var 
ett gäng som åkte där. Jag frågade om 
dom inte sett förbudsskyltarna. Dom sa 
att det hade dom gjort, men eftersom 
någon kört där innan så antog dom att 
det var fritt fram att köra!

I det här fallet gäller det tallplantor, 
och dom är precis som alla andra små-
plantor mycket känslig för yttre åverkan 
under sina första levnadsår. En knäckt 
planta slutar nämligen att växa på höjden 
och blir därmed värdelös för skogsäga-
ren.

En tallplanta växer 2-3 decimeter om året, och de första tio åren är dom väldigt 
känsliga. Här ser vi plantor som förmodligen fått sina toppar avkörda av snöskotrar 
och därmed sluta växa på höjden. Dom är nu helt enkelt värdelösa som framtida in-
vestering, men även ett avbrott för skogsägarens strävan att leva upp till återväxtp-
likten i Skogsvårdslagen.

Att följa skyltningen är inte svårt. 
Just dessa berättar att markägar-
en ganska nyligen gjort en åter-

plantering av sin avverkade skog, 
och därför måste vi hålla oss 

härifrån.
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Snöskoteråkning är något av det mest fantastiska som 
finns. Men inte för dom som drabbas ekonomiskt.

det särskilt väl. Jag har själv sovit i dessa 
typer av snökojor ett flertal gånger under 
värplikten. Det kunde vara både minus 
25 och 30 grader utanför, men jag och 
min stridspartner låg där och sussade 
så fint nedgrävda under snön i bara 
några minusgrader. Snöns egenskap att 
isolera är helt enkelt riktigt imponerande. 
Men för att snön ska isolera bra krävs 
det som i alla annan typ av isolering att 
det finns massor med stillastående luft 
i materialet. Hårdpackad snö eller rent 
av is isolerar i det närmaste alltså ingen-
ting. Har man det klart för sig är ganska 
lätt att förstå vad som händer med tjälen 
i marken om det finns ett tilltryckt och 
hårdpackat lager snö jämfört med ett 
fluffigt lager snö som täcker marken.

Det är flera saker som händer med 
en åkermark där tjälen gått alldeles för 
djupt. En sak är att upptorkningen av 
marken under våren tar betydligt längre 
tid på ett område med djup tjäle än ett 
med grund. Just en tidig upptorkningen 
är många gånger mycket viktig för att 
odling och skörd inte ska bli försenad, 
och det speciellt uppe norr där som-
maren är kort. En gammal sanning som 
kanske är svår att verifiera, är att en 
dags försening på våren ger en veckas 
försening av skörden på hösten.

På vissa marker har bönderna för att 
underlätta och hjälpa till i upptorkningen 
grävt ned dränering till stora kostnader. 
Dessa marker kan vara om möjligt ännu 
känsligare för en djup tjäle då den frusna 
jorden kan skada och förstöra själva drä-
neringen.

En djup tjäle gör även att av och på-
farterna till åkrarna kan bli mycket leriga 
och därmed i värsta fall förhindra att de 
stora tunga jordbruksekipagena tar sig 
ut på åkern. Isbränna är ännu en skada 
som kan orsakas av att snön blir tillplat-
tad av snöskoteråkning. Som ni förstår 
så kan vår lek alltså på många sätt få 
långtgående konsekvenser för de som 
äger marken som vi är och leker på.

Skoteråkare och markägare!
För oss skoteråkare att göra något åt 
det här problemet är det egentligen gan-
ska enkelt. Man tar helt enkelt en titt på 
de regler som finns, och sen gör man allt 
man kan för att följa dom.

Sen är det bara så att man tar even-
tuell skyltning på största allvar. Det är 
garanterat ingen som satt upp dom för 
skojs skull. Det är alltså inte okej att köra 
i ett område bara för att någon annan 
redan gjort det.

Men sen är det så att vi fullt ut inte 
kommer att klara av detta på egen hand, 
utan vi behöver också hjälp från er mark 
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Vi har även en uppmaning till skogs och jordbruksägare. Hjälp 
oss att göra rätt! Ett bra sätt är att upplåta utrymme för att dra 

skoterleder förbi era känsliga investeringar.

och skogsägare. Därför vill vi passa på 
att ge några tips och råd.

Det bästa är att ni helt enkelt har som 
utgångspunkt att alla vi skoteråkare är 
lite bakom fl ötet om man så säger. Ni 
som redan drabbats tycker säkerligen 
redan det, men ni kan lyssna ändå. Som 
sagt, alla skoteråkare är dumma i huvu-
det... Dom behöver därmed hjälp. Men 
vad är det dom behöver hjälp med då? 
Jo med att ta sig förbi din mark utan att 
förstöra för dig. Genom att du är ge-
nerös med att erbjuda alternativa spår 
där minde viktiga eller inga skador kan 
uppstå så skyddar du din övriga mark 
automatiskt.

Snöskotern är ett terrängfordon och 
ska köras i terrängen. Men terrängen 
kan ju se så otroligt olika ut. Tänk dig en 
lite oerfaren skoteråkare som är på väg 
hem. Det börjar skymma, och han vill för 
allt i världen inte köra fast här ute i sko-
gen alldeles ensam. Tänk då hur lockan-
de ett öppet fält kan vara. Är valet att åka 
ospårat i snårskogen eller ta genvägen 
över fältet så förstår vem som helst att 
valet är ganska enkelt. Finns det 
däremot en markerad led eller 
liknande så blir ju svaret ännu 
enklare.

Sen är det också så att ett 
skoterspår över din åker 

eller nyplantering med stor säkerhet drar 
till sig ännu en, och ännu en till okunnig 
skoteråkare. Till slut har det skapats en 
nära nog preparerad led där, vilket alltså 
drabbar dig.

Man skulle också så klart kunna tänka 
sig att man lika gärna som att försöka 
förhindra åkning på vissa ställen, så är 
det nog en bra idé att samtidigt bjuda 
ut viss mark till anvisad åkning, om det 

kan ske utan att skörden eller 
tillväxten skadas, eller inte 

är speciellt viktig. Mark 
som till exempel ska lig-
ga i träda kan ju skyltas 

upp som ett ställe för 

friåkning. På så sätt kanske man kan få 
till en bättre förståelse och respekt för all 
typ skyltning.

Nu är vi alltså igång i vårt arbete för 
en mer långsiktig snöskoteråkning här i 
Sverige, och hänger du med och snap-
par upp det vi vill lära ut så kanske vi en 
dag kan säga: SnowRiders läsare hop-
par inte bara längst och kör allra fortast, 
dom är inte heller en del av problemen 
med snöskoteråkning, utan själva verket 
en del av lösningen.
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Vi har även en uppmaning till skogs och jordbruksägare. Hjälp 
oss att göra rätt! Ett bra sätt är att upplåta utrymme för att dra 

skoterleder förbi era känsliga investeringar.

och skogsägare. Därför vill vi passa på 
att ge några tips och råd.

Det bästa är att ni helt enkelt har som 
utgångspunkt att alla vi skoteråkare är 
lite bakom fl ötet om man så säger. Ni 
som redan drabbats tycker säkerligen 
redan det, men ni kan lyssna ändå. Som 
sagt, alla skoteråkare är dumma i huvu-
det... Dom behöver därmed hjälp. Men 
vad är det dom behöver hjälp med då? 
Jo med att ta sig förbi din mark utan att 
förstöra för dig. Genom att du är ge-
nerös med att erbjuda alternativa spår 
där minde viktiga eller inga skador kan 
uppstå så skyddar du din övriga mark 
automatiskt.

Snöskotern är ett terrängfordon och 
ska köras i terrängen. Men terrängen 
kan ju se så otroligt olika ut. Tänk dig en 
lite oerfaren skoteråkare som är på väg 
hem. Det börjar skymma, och han vill för 
allt i världen inte köra fast här ute i sko-
gen alldeles ensam. Tänk då hur lockan-
de ett öppet fält kan vara. Är valet att åka 
ospårat i snårskogen eller ta genvägen 
över fältet så förstår vem som helst att 
valet är ganska enkelt. Finns det 
däremot en markerad led eller 
liknande så blir ju svaret ännu 
enklare.

Sen är det också så att ett 
skoterspår över din åker 

eller nyplantering med stor säkerhet drar 
till sig ännu en, och ännu en till okunnig 
skoteråkare. Till slut har det skapats en 
nära nog preparerad led där, vilket alltså 
drabbar dig.

Man skulle också så klart kunna tänka 
sig att man lika gärna som att försöka 
förhindra åkning på vissa ställen, så är 
det nog en bra idé att samtidigt bjuda 
ut viss mark till anvisad åkning, om det 

kan ske utan att skörden eller 
tillväxten skadas, eller inte 

är speciellt viktig. Mark 
som till exempel ska lig-
ga i träda kan ju skyltas 

upp som ett ställe för 

friåkning. På så sätt kanske man kan få 
till en bättre förståelse och respekt för all 
typ skyltning.

Nu är vi alltså igång i vårt arbete för 
en mer långsiktig snöskoteråkning här i 
Sverige, och hänger du med och snap-
par upp det vi vill lära ut så kanske vi en 
dag kan säga: SnowRiders läsare hop-
par inte bara längst och kör allra fortast, 
dom är inte heller en del av problemen 
med snöskoteråkning, utan själva verket 
en del av lösningen.
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Bandana 149:- Bandana 149:- 

2-way Hood 599:- (vändbar)

Gå in och beställ på:

 Vi har förråden fulla av nya fräscha 
kläder. Du kan nu med lätthet 

beställa allt från kepsar, t-shirts och 
hoodies. Som prenumerant har du 
även en VIP-rabatt på hela 30% på 

allting i shoppen! Kan det bli bättre? 

Surfa in på www.snowrider.se 
så får du se själv!

= 30%
Rabatt

Barn Hood 449:- På 2007-års kläderKeps flexfit 249:-

T-shirts 199:-

Bandana 149:- Bandana 149:- Bandana 149:- 

Tjejtop 199:-

REA 50% rabatt! 

96 1-09/10

96_97.indd   96 2009-08-31   14.23

6 nr 289:- (1 år) 
inom norden 375:-

12 nr 499:- (2 år) 
inom norden 700:-

Mail: pren@otlas.se
Tel: 0250-22885
Fax: 0250-22883

Telefontid: Vardagar 8-16

Mail: pren@otlas.sewww.snowrider.seMail: pren@otlas.seMail: pren@otlas.seMail: pren@otlas.sewww.snowrider.seMail: pren@otlas.sewww.snowrider.seMail: pren@otlas.sewww.snowrider.seMail: pren@otlas.se

Prenumerationer går att 
beställa på

Missa inte nästa nummer! 

   www.glacierhouse.com        www.snowmobilerevelstoke.com       

• 4-stjärnigt skoterområde
• Rum och stugor i lyxklass
• Kanadas bästa lössnöområde
• 2-8 dagars “all included” skoterresor
• 2010 års Ski-doo maskiner
• Uthyrning, guider, utrustning och mycket mer

En dröm besannasEn dröm besannas

+0012508379594

Besegra de Kanadensiska Klippiga BergenBesegra de Kanadensiska Klippiga Bergen

HÄR 
SNÖAR DET

15-20 METER
ÅRLIGEN!

HÄR 
SNÖAR DET

15-20 METER
ÅRLIGEN!

Prenumerera på SnowRider 

Alla prenumerationer är tillsvidare! 
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2-way Hood 599:- (vändbar)
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• 2010 års Ski-doo maskiner
• Uthyrning, guider, utrustning och mycket mer

En dröm besannasEn dröm besannas

+0012508379594

Besegra de Kanadensiska Klippiga BergenBesegra de Kanadensiska Klippiga Bergen

HÄR 
SNÖAR DET

15-20 METER
ÅRLIGEN!

HÄR 
SNÖAR DET

15-20 METER
ÅRLIGEN!

Prenumerera på SnowRider 

Alla prenumerationer är tillsvidare! 

971-09/10
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