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Ta förarbevis för snöskoter 
med SnowRider
För att boka din plats och kolla 
surfa in på:
www.snowrider.se

Mer info kommer
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på Facebook, Youtube och Instagram så 
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www.yamaha-motor.se

2019
Yamaha Sidewinder 

B-TX LE 153

Sidewinder B-TX LE 153 är en av de 
mest sålda modellerna i  

segmentet crossover.
Vill du säkra din skoter till vintern är det dags att beställa nu. 
Fram t.o.m. 15 november får du  dessutom 4000:- i snowcash.

Kontakta din återförsäljare för mer information.
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Mörkare tider på väg
Vi kan utan att tveka påstå att mörkare tider är på ingång. Naturligtvis så är det vintern jag menar och jag ska inte sticka under 
stolen med att jag verkligen undrar över vilket väder som det kommer att bjudas på i år. Siare och andra förståsigpåare påstår 
att en bra sommar alltid följs av en bra vinter eftersom det som inte kommit ner under den varma årstiden i form av regn alltid 
kommer ner under den kallare eftersom den genomsnittliga nederbörden alltid är densamma. Detta stämmer tydligen inte om 
man ska lyssna på de som är proffs på väder eftersom de olika årstiderna inte har med varandra att göra och att den årliga 
nederbörden blir lite som den blir. Ingen kan med säkerhet gissa och förutspå den kommande vintern även om jag gärna tror 
mer på siarna än SMHI. Vi kan säkerligen enas om att det blir väder i alla fall. 

Slå vilt
Vi ser fram emot en intressant höst, inte minst för att vi har ett stundande val att gräla och diskutera om i fi karum och syjuntor. 
Detta val kommer att bli mer spännande än på länge och hade man redan idag kunnat gissa hur rösterna kommer att fördelas 
mellan de partier som klarar 4-procents spärren så hade man kunnat tjäna en hacka. Hade man dessutom kunnat klura ut 
vilka partier som kommer att samarbeta efter valet så hade man dragit en jackpot. Alla partier slår vilt omkring sig och jag kan 
faktiskt aldrig sluta förundras över hur mycket energi som läggs på att baktala och svartmåla andra istället för att framhäva 
sin egen politik. Intressant ska det i alla fall bli. 

Mörkare tider
Jag nämnde den mörkare årstiden först i denna ledare. Det snackas ganska mycket om mörkare tider för oss skoteråkare 
också. Den fullkomliga explosion då det gäller friåkningen och dess utövare kommer helt klart att slå tillbaka på oss. Var så 
säker. En uppdatering av terrängkörningslagen är att vänta och ingen vet väl egentligen vad som kommer att stå i den. Idag 
är skoteråkningen förvånansvärt fri men eftersom mycket av körningen har fl yttats från leden till den lösa snön bredvid detta 
vägnät så har röster höjts för en mer restriktiv linje. Jag är rädd för att vi kommer att se en helt annan terrängkörningslag inom 
en snar framtid. Känner du att du har något att tillföra debatten vare sig du är för eller emot skoteråkning så tar vi gärna emot 
en text med dina tankar för publicering. 

Tester
Vad har du som läsare och följare av SnowRiders digitala medier att vänta dig denna vinter då? Visst har vi haft semester 
som alla andra, men samtidigt jobbat frenetiskt under sommaren för att hinna klart med en del projekt som du ska få ta del 
av denna säsong. Vi har på senare år lagt mycket fokus på hemmabyggen och eftermarknadsprylar men kommer till detta 
år rycka upp oss då det gäller jämförelsetester då det gäller nya och begagnade snöskotrar. Vad detta kommer att innebära 
får du se längre in i säsongen. Detta kommer att betyda att vi behöver dig och din maskin under några dagar för bromsning, 
vägning, körning och diverse andra tester. Har du köpt eller beställt en ny maskin och är sugen på att vara med så är det bara 
att maila oss på bjorn@snowrider.se. 

Digitala medier
Även om papperstidningen SnowRider är vårt skötebarn så storsatsar vi då det gäller den digitala delen med samma namn. 
Vi är riktigt stora på nätet och vår rörliga variant av SnowRider med tilläggsnamnet TV har blivit en rejäl succé då vi förra 
säsongen hade långt över 500,000 tittare vilket vi verkligen är stolta över. Vi kommer naturligtvis göra allt för att bli bättre 
och därmed öka tittarfrekvensen ytterligare. Gå in på Facebook och gilla SnowRider TV och ännu hellre prenumerera på vår 
TV-kanal på Youtube. SnowRider TV kommer att ha sin premiär denna säsong fredagen före skoterns dag. Nu biter vi ihop 
och kör på i full rulle. Säsongen har börjat.

6

6.indd   6 2018-09-02   15:34



N O V O  M O N O  S U I T  V 2

2.0  IS  OUR GUARANTEE TO DESIGN AND BUILD THE HIGHEST 
PERFORM ANCE GEAR USING M ATERI ALS AND TECHNOLOGIES 

TH AT THRIVE IN  THE BACKCOUNTRY.  

WHEN YOU SEE THE 2 .0  M ARK ON YOUR OUTERWEAR,  YOU CAN 
GO CONFIDENTLY INTO THE ELEMENTS KNOWING WH AT YOU 
ARE WEARING H AS BEEN DESIGNED FOR THE SOLE PURPOSE 

OF KEEPING YOU WARM,  DRY AND SAFE.  

THIS  IS  OUR COMMTHIS IS  OUR COMMITMENT TO YOU.  

W H A T  I S     ?

RIDER:  ANDREWMUNSTER
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En sak är säker och det är att ju 
äldre man blir desto mer be-
sviken på nuet blir man. Fraser 

som ”det var bättre förr” och ”vart fan 
är världen på väg” blir allt vanligare i min 
bekantskapskrets och det är speciellt en 
gubbe här som yttrar dessa ord så ofta 
han kan. Det tog ett tag att identifi era 
denna man och döm om min förvåning 
när jag upptäckte att det var jag som 
ojade mig över dagens hemskheter och 
att dåtiden var bättre. I vanliga fall kan 
man ju som tjurig gubbe tjata om detta 
inom sina fyra väggar, men eftersom jag 
har en kåserisida som min egen privata 
scen så ska jag nyttja denna för detta 
ändamål denna gång. Håll i er. 

Gringubbe
Vart i helvete är världen på väg? Jag 
måste säga att det hela har barkat iväg 
åt ett håll så till och med jag undrar 
var det hela ska sluta någonstans. Det 
mesta är åt helvette. Det här med TV til-
lexempel är ett jäkla gissel samtidigt som 
det är väldigt avslappnande om man väl-
jer rätt program. Jag tittar aldrig frekvent 
på nyheterna eftersom jag vet vad dom 
kommer att säga. Trump är dum, Åkes-
son är dum, nu måste vi män ta ansvar 
och sluta våldta och bränna bilar, krig i 
mellanöstern, nu höjer vi skatten, och så 
blir det regnväder i helgen och ja just ja, 
jorden håller på att gå under. Troligen 
innan söndag, ja i alla fall om vi inte be-
talar in lite extra miljöskatt, då kanske vi 
klarar oss. 

Sen blir det underhållningsprogram 
där en kort knubbig tjej som hoppade 
upp och ner på åttiotalet och sjöng Pi-
cadilly Circus ska åka husbil med sin 
familj. 

Trevligt, hon var ju bra och kunde 

sjunga höga C på sin tid. Nähä, då blir 
man ganska snabbt både ledsen förvå-
nad och förbannad när jag hör hennes 
vuxna pojk säga ”vad är en gasol” när 
dom är ute på camping. Eller när han 
viftar osammanhängande med händerna 
och ber sin mamma att ”backa framåt” i 
deras husbil. 

Jag vet inte vad som är sorgligast. Att 
en fullvuxen pojk, undrar vad "en gasol" 
är, att han åker bort på husbilssemester 
med morsan samtidigt som han ber sin 
mor att backa framåt och använder obe-
gripliga handrörelser, eller det faktumet 
att jag faktiskt har tittat på skiten. Det var 
helt klart en timme av mitt liv som jag inte 
får tillbaka.  

I dessa valtider så ställer politikerna 
upp på vad som helst och det fi nns 
ingen gräns för vad de kan göra för att 
verka mänskliga och personer som vem 
som helst. Personer man ska rösta på. 
Personer som minsann har haft ett jobb, 
på riktigt, en gång, förut. Någon som du 
och jag. Men jag ser retorikskolade var-
elser som likt dresserade påfåglar visar 
upp sig  i sin skrud och som låtsasargt 
rabblar inövade fraser utan mening. Ja 
alla utom Löfvén förstås som glömt bort 
vad han skulle säga och blandar orden 
skickligare än en LasVegas croupier 
utan någon som helst tanke på att det 
som kommer ut ur truten också ska 
betyda någonting. Jag kan tänka mig 
att hans talskrivare och övriga coacher 
sliter sitt hår i manegen när han lägger 
i högsta växeln och verkligen går loss 
på vårt svenska språk, och mördar det 
med ett självgott leende. -Vafan är det 
här, sådär skulle aldrig Palme svamla 
hör jag mig själv mumla i soffan. -Palme 
måste snurra i sin grav, fortsätter jag. 
Det hela toppas med en rödhårig partile-
dare som inte kan säga R och som där-
med har långa underliga monologer där 
hon gång på gång säger ” Centejpajtiet 
tyckej att...”. -Så skulle aldrig Fälldin ha 
sagt, möjligen Mundebo, men han var 
ju Folkpartist, hör jag mig säga upprört. 

Jag tittar sällan på sport. När jag kollar 
så är det alltid motorsport och eftersom 

man sällan sänder någon sådan så blir 
det som sagt sällan jag tittar på spor-
ten. Jag tittar aldrig på sport med boll, 
klubba, käglor, eller racket. Jag tyckte 
däremot synd om svenska tjejlandslaget 
i hockey när jag bläddrade förbi sporten 
en dag för inte så länge sen. De fi ck tyd-
ligen ingen ersättning av hockeyförbun-
det för utebliven lön när dom spelade 
landslagsmatcher. Då tände jag till. Vad 
orättvist tänkte jag. Sen såg jag dom 
spela någonting som skulle likna ishock-
ey. Då blev jag sur för att dom ens kom 
på tanken att dom skulle ha ersättning 
för den uppvisningen. Hur fan ska jag ha 
det egentligen? Man kan tydligen bli sur 
för det mesta nuförtiden. 

HBTQRSXZ
Idag känns det som att alla tar sig rätten 
att bli kränkta av egentligen allting och 
vad som helst. Det gäller att hålla sig på-
läst och up to date för vad man får och 
inte får säga. Man måste tycka att all-
ting är okej och banne den som stannar 
upp och funderar lite extra mitt i denna 
hysteri. Passa dig för att förutsätta att en 
person är av ett visst kön då man idag 
tydligen kan välja vad man identifi erar 
sig som. Idag kan man vara lite vad som 
helst och det man för dagen känner för 
och HBTQ-rörelsen hinner knappt med 
att lägga till nya bokstäver i sin klubb så 
att alla ska känna sig nöjda och glada. 
Till och med de asexuella vill vara med 
och ha sin egen bokstav. Jag kan tänka 
mig att gemene man har svårt att hänga 
med i alla sexuella böjelser, vinklar och 
idéer som nuförtiden frodas, utvecklas 
och ska applåderas. Det där med att 
vara en helt vanlig bög känns nog snart 
omodernt, ute och kommer att fasas ut 
i framtiden om utvecklingen fortskrider. 

Passa dig för att tillsammans med din 
fru bestämma hur var och när vem av er 
tar ut era mamma- och pappa-dagar. 

Att som ungdom ha ett sommarjobb 
anses som ett misslyckande och det 
där med att leka kurragömma utomhus 
är ett minne blott samtidigt som du är 
en looser om du tvingas ha en iPhone 7. 

Fan ta dig om du inte är en fullt utveck-
lad manshatande feminist och skulle du 
ens tänka tanken att fl yga till Turkiet, då 
är du obildad och stöttande av en ode-
mokratisk regim. Thailand däremot är 
ett utmärkt resmål och skulle du åka till 
Kina, Kuba eller Saudiarabien så är du 
lite spännande. Man får passa sig hur 
och var man reser. Ja, i alla fall så länge 
du inte är Miljöpartist. Då gäller inte vare 
sig miljötänk eller sunt förnuft. Heter du 
Isabella eller Fridolin så är det helt okej 
att fl yga mellan Arlanda och Bromma el-
ler frekvent till USA. Gärna i första klass 
och så mycket som möjligt. Samtidigt 
kräver dessa fl ygfantaster att du ska 
cykla till stormarknaden. Ja, i alla fall om 
du inte är gift med Isabella då det är okej 
att åka gammal bensinslukande pickup, 
så länge du har en sten på fl aket. Låter 
logiskt. 

Inte undra på att man i nån form av 
ångestkramp vrider sig i soffan så fort 
man råkat klicka sig fram till nyheterna. 

Prata högt
Jag skrattar åt mig själv och min gubbig-
het vad det gäller att bli sur över diverse 
innehåll på TV:n. Men allt var inte bättre 
förut. Förut fanns det bara en kanal, nu 
kan kan man själv välja vad man vill titta 
på. Sluta slötitta. Var aktiv IRL istället 
och gör det bästa av dagen. 

Man kan antingen ligga och gnälla i 
soffan, eller helt enkelt ha ett rikare liv 
i garaget och på snöskotern. Man kan 
prova att umgås med andra. Det fung-
erade ju förr. Fimpa TV:n och välj noga 
dina tillfällen när du ska mysa i soffan. 
Personligen kollar jag på bildande pro-
gram som Roadkill, Street Outlaws och 
Cleetus Mcfarland på Youtube. Har 
du riktigt tråkigt en kväll så ska du titta 
Breaking Bad eller Better Call Saul. Allt 
var inte bättre förr. Men det mesta. Over 
n Out. Och var helt lugn. Har du inte 
blivit gringubbe och pratar högt för dig 
själv i soffan, så blir du det snart. Nu blir 
det vinter.

Vart är  jag och världen på 
väg? 

KÅSERI
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I N T R O D U C I N G  T H E  2 0 1 9  H A R D C O R E   A L P H A  O N E TM

Up, down, sideways. Every angle requires less rider input on the new Hardcore 
Alpha One with the revolutionary single-beam rear suspension. Fewer parts equal 
less weight and the open design sheds heavy snow with ease, keeping you light 
and on top of the powder.  Are you ready to thrive in The Wide World of Arctic Cat®?

S:6.25”
S:9.25”

T:7.083”
T:10”



NYTT & NOTERAT

Rapala Ice 
Knocker

Terminator-Hjälmen är inte bara utomordentligt lätt, utan också innovativ. Den är up-
pbyggd av en högpresterande kompositfi ber och väger endast 1070 gram. Byggd 
med säkerhet i åtanke har hjälmen Airoh Emergency Fast Remove-systemet (A.E.F.R), 
vilket möjliggör snabbt avlägsnande av kindkuddarna i nödsituationer och dubbla D-
ringar. Terminatorhjälmen har ventiler på framsidan, toppen, hakskyddet och baksidan 
av hjälmen för att tillåta frisk luft in och varm luft ut. Terminator-Hjälmens hypoallerge-
na foder är avtagbart, vilket gör att du enkelt kan tvätta och ta hand om det.
Pris 3 395:- kronor, mer information fi nns på www.tobeouterwear.com

Svedea vill bidra till skoterbranschens utveckling och har därför instiftat kvalitetsutmärkelserna Årets skoterverkstad och Årets skoterhandlare. Sedan tidigare fi nns motsvarande 
utmärkelser inom båt och MC. I kategorin snöskoter har 1 700 skoterägare via en webbenkät svarat på frågor om verkstädernas och butikernas bemötande, service och kvalitet. 
Årets ettor återfi nns i Norrbotten och Jämtland. Utmärkelsen ”Årets skoterverkstad” går till Maskinfi rma B Lundström/Degerbjörks AB i Kiruna. I kategorin ”Årets skoterhand-
lare” går den till Ljungbergs Motor i Sveg.

– Verkstäderna och handlarna är den stora motorn för branschens utveckling. Genom dessa två utmärkelser hoppas vi kunna sporra verkstädernas och handlarnas service och 
kvalitet för att utveckla kundupplevelsen ytterligare. Vi lyfter fram de goda exemplen och får samtidigt en temperaturmätare på vad skoterägarna verkligen tycker om branschens 
arbete, säger Henrik Eurén, chef för partnersamarbeten på Svedea. Mer information om utmärkelserna Årets skoterverkstad och Årets skoterhandlare fi nns på svedea.se

Garmin inReach Mini, en liten och kompakt enhet 
med satellit- och tvåvägskommunikation samt SOS-
larm via satellitnätverket Iridium. Är endast 10x5 
cm och väger 120 g, så den kan enkelt fästas på 
ryggsäcken och bäras i fi ckan. Du behöver inte oroa 
dig för opålitlig täckning eller att behöva vara inom 
räckhåll för en mobilmast, inReach Mini fungerar 
överallt när du använder satellitnätverket Iridium. 
Trots sin lilla storlek kan inReach Mini både skicka 
meddelanden och larma SOS. Den kan användas 
som den är eller kopplas ihop med en kompatibel 
enhet. Har du en kompatibel smartphone kan du 
använda appen Earthmate där det fi nns obegränsat 
med kartor och fl ygfoton för planering av resor. Med 
appen Earthmate ges också access till samtliga in-
Reach-funktioner genom din telefon, och du kan nå 
alla på din kontaktlista och skicka ett meddelande. 
Pris 3 799:- kronor, läs mer på www.garmin.se

GoPro har släppt en uppdaterad version av Seeker som är en vädertålig ryggsäck 
på 18 liter. Den ger utrymme för din personliga utrustning, samt fack för upp till 
fem GoPro-kameror. Seeker passar även för Karmas drönare med tillbehör. Bekvä-
ma axel- och bröstband gör den komfortabel att bära även längre sträckor. Inte-
grerad bröstsele, fäste för en GoPro-kamera på ena axelremmen. Pris 1 599:- kro-
nor, mer information på www.gopro.com

Skön arbetspall med formad traktorsits av 
plast, avlastningsbricka för smådelar och 
5 stycken svängbara hjul. Justerbar i höjd 
435-560 mm. Pris 399:- kronor, mer info på 
www.verktygsboden.se

Årets skoterverkstad 2018 topp tre
1. Maskinaffären B Lundström & DMM AB, Kiruna
2. Tords Motorservice, Boden
3. Motor & Fritid, Funäsdalen

Årets skoterhandlare 2018 topp tre
1. Ljungbergs Motor, Sveg
2. MotorCenter i Helsingland, Bollnäs
3. AB NIAN, Älvsbyn
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Skinnförstärkt innerhand, vattentät. Dryway+ funktionsmembran, fodrad på ovan han-
den. Dragsko i kragen, ”Toutch screen” fi nger för mobile el. GPS. Pris 699:- kronor, för 
mer info besök Halvarssons på www.jofama.se

Rapala allroundkniv som aldrig rostar. Ergonomiskt halkmotståndigt handtag, extra 
skydd för fi nger vid skärning. Pris 129:- kronor, mer information på www.normark.se

Organisera sladdar, laddare, minneskort och andra tillbehör med hjälp av Lowepro 
GearUp. Smarta väskor utformade för småprylar av alla slag. En utmärkande egen-
skap för de olika modellerna är att de designats för att göra allt innehåll synligt och 
lättåtkomligt, bland annat med hjälp av genomskinliga fi ckor och elastiska band. I de 
tre GearUp Pouch-väskorna Mini, Medium och Large fi nns dessutom en löstagbar 
panel specialgjord för att organisera sladdar. Pris från 299:- till 449:- kronor, mer info 
på www.focusnordic.se

Den nya kameran heter OneStep 2 VF, samtidigt lanseras också två nya Limited 
Edition fi lmer i det klassiska Polaroid-formatet. OneStep 2 VF är enkel att an-
vända, har fi xfokus som ger skärpa från ca 60 cm till oändligt. Dessutom helau-
tomatisk exponering och inbyggd kraftfull blixt, självutlösare och lång batteridrift 
med enkel USB-laddning. Fungerar med både nya i-Type och klassisk 600-fi lm. 
Kameran fi nns i vitt eller grafi tgrå. Pris 1 495:- kronor, mer info på www.focus-
nordic.se

Datum för Europas största skotercrosstävling Arctic Cat Cup är spikat, man kör 
lördag-söndag 12-13 januari 2019. Det vill säga helgen efter trettonhelgen, platsen är 
som vanligt Gräfsåsens skoterstadion strax utanför Östersund. Det är 47:e Arctic Cat 
Cup på raken som körs sedan tävlingen började som Sno-Tric Cup 1973.

– Vi hade ju en fantastisk vinter förra året och vi hoppas det blir något liknande även i 
år. Tack vare all snö kunde vi bygga en riktigt bred och snörik bana. Till vintern har vi 
planerat att släppa in några klasser i knatteskoter i ordinarie tävling. Upplägget är inte 
helt klart än men det lutar åt några klasser med begränsat antal deltagare med knattar 
som har lite mer ambition mot tävling. Sedan kommer vi naturligtvis under säsongen 
att arrangera knatterace för alla som vill vara med på sina villkor. En annan nyhet är 
att vi siktar mot livesändning via webben. En sådan här tävling kostar enorma pengar 
att dra runt och just webbsändning har vi inte prioriterat på grund av tekniska prob-
lem och kostnadsfrågan, säger Johan Olofsson som är arrangemangsansvarig för 
Arctic Cat Cup. För mer information besök www.arcticcatcup.se

Pela-lampan är en batteridriven be-
händig LED-lampa som är perfekt att 
packa med sig. Är av slagtålig plast och 
är dimbar (0-500 lumen) som lyser upp 
mörka kvällar. Samma lampa fungerar 
även som en portabel laddare för smart-
phones och andra enheter med USB-ut-
tag samt att den kan skicka SOS-signal. 
Lampan har ett kraftfullt batteri med 
6000 mAh som i fulladdat läge räcker till 
att ladda en mobiltelefon tre gånger om. 
En kontrollfunktion på sidan av lampan 
talar även om batterinivån. Väger en-
dast 330 gram och har måtten (LxBxH) 
158x85x40 mm. Det medföljer en förvar-
ingsväska, en USB-kabel för laddning 
och en karbinhake i plast för upphängn-
ing. Pris 299:- kronor, mer info på 
www.verktygsboden.se
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En lössnömaskin lever ett hårt liv 
och jag kan egentligen inte sluta 
förundras över att den håller 

överhuvudtaget. Den är specialanpas-
sad för sin uppgift och brukar vara den 
skotersorten som används hårdast om 
man bortser från rena crossmaskiner 
som är avsedd att köras på en cross-
bana. Hittar man ett äldre lössnöexem-
plar så får man syna den i sömmarna för 
att försäkra sig om att den verkligen är 
omhändertagen och inte ruvar på några 
dolda fel. Eller så kan man göra precis 
tvärtom och köpa den risigaste maski-
nen man hittar och därifrån bygga nå-

gonting roligt efter eget tycke och smak. 
Förra säsongen byggde vi en värsting 
Hardcore där alla eftermarknadsprylar 
som gick att uppbringa monterades till 
en hiskelig summa. Maskinen blev ex-
tremt frän och kommer troligen aldrig att 
säljas då en viss förälskelse har uppstått 
oss emellan. 

Elefanthjordsmodifierad
Då jag tycker det är lite halvkul att bygga 
om och modifiera en snöskoter så kliade 
det lite i fingrarna även till denna säsong. 
Efter en hel del letande, så hittade vi en 
halvkomplett Pro RMK 800 155:a från 

2013 som sett sina bästa dagar. Pro 
betyder bland annat att den har remdrift 
istället för kedja vilket är ett plus om 
man vill vara lite frän. Och det vill man 
ju gärna vara. 

Det känns som att den här maskinen 
antingen släppts från en helikopter pre-
cis innan en elefanthjord sprang över 
den, vilket naturligtvis påverkade priset 
som var minst sagt lågt. 

En översyn
Efter en dags översyn inser vi att vi be-
höver en hel del prylar innan det är dags 
för en första provtur, och det känns 

Återupplivningen

PROJEKT

Vad kan hända om 
man får tag på en 
uttjänt och välanvänd 
gammal lössnökrigare 
med baktanken att 
återuppliva den för 
nya järvare uppdrag 

Av Björn

som att hela maskinen måste få sig en 
ordentlig overhaul. Framvagnen med 
stötdämpare lyser med sin frånvaro 
samtidigt som fästöronen för ena halvan 
av bulheaden också är borta. En del kå-
por saknas samtidigt som bakdelen av 
chassit är buligt och orakt. Orakt? Ja, 
inte rakt alltså. Just detta gör att vi troli-
gen får lov att hitta på någonting då det 
gäller bakdelen. Men det finns positiva 
saker i det hela. Motorn går faktiskt och 
den låter frisk. Trots detta ska vi väl inte 
hindras från att uppdatera den lite grann 
med någonting roligt. 

Hur får man liv i en gammal 800-po-

Alla byggen börjar bäst med en ordentlig rengöring så att det blir roligare att mecka. 
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Ja vad säger man. Kör över din skoter med en ångvält. Spräng sedan det som är kvar 
innan du säljer den till en alldeles för lång idiot i Mora, som inbillar sig att han kan göra 
snöskoter av den igen. 

Ena sidan har ingen framvagn, samtidigt som den andra sidan har en sned sådan. Nya grejer rakt över är ett måste. Var hittar vi det? Ge oss lite råd. 

Den trevliga Libertymotorn kommer att få sig en ordentlig omgång. Vad ska vi satsa på 
för cylindrar? 860-kit? Vad har ni för erfarenheter? Maila bjorn@snowrider.se. 

laris på bästa sätt? Delge oss av dina 
tankar till oss. via ett mail (bjorn@snowri-
der.se) 

Hur ska vi göra?
Vi behöver er hjälp samt input för detta 
projekt. Vad tycker ni vi ska göra? Vil-
ken framvagn ska vi använda? Skidor? 
Matta? Motormodifieringar? Ge oss alla 
ideér ni har och hjälp oss att bygga en 
specialare som blir prisvärd om än inte 
billig. Vi tänkte inte sträcka oss lika långt 
ekonomiskt då det gäller den här maski-
nen utan istället sansa oss och låta ordet 
”prisvärt” vara målet. 

Håll koll på SnowRider TV då det gäller 
det här projektet och efterfrågad rådgiv-
ning. Vi återkommer i ämnet i kommande 
nummer av SnowRider Magazine. 
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VILL DU SYNAS I SNOWRIDER TV? KONTAKTA
MIKAELA PÅ ANNONS@SNOWRIDER.SE

Du vet väl att bara genom att prenumerera på SnowRider TV (kostnads-
fritt) på Toutube så ger ni oss större förutsättningar att göra bra och in-
tressanta program. Så tvinga alla ni känner att dra sitt strå till stacken. 

Vi drog igång SnowRider TV på 
riktigt förra säsongen och har 
tagits emot med öppna armar av 

er tittare. Vi kunde aldrig tro att våra pro-
gram som kommer ut på fredagsefter-
middagarna under hela vintersäsongen 
skulle dra mer en halv miljon tittare. Vi 
är grymt tacksamma och verkligen tag-
gade att fortsätta på inslagen bana även 
den här säsongen. Våra program börjar 
fredagen före skoterns dag och du kom-
mer bli mer än väl påmind om detta via 
våra moderna medier. Vad vill du att vi 
ska göra den här säsongen? Vi är öpp-
na för förslag och du kan faktiskt önska 
dig vilket innehåll som helst som är nå-
gorlunda skoterrelaterat. Maila bjorn@
snowrider.se. 

Du kommer att känna igen dig i hur vi 
jobbar även om vi har många nya grepp 
och idéer till den här säsongen. Vi fi nsli-
par vårt sätt att jobba hela tiden. 

Vill du se mer av det vi gjort, vill du 
kanske kolla på förra säsongens pro-
gram? Då ska du gå in på SnowRider 
TV på Youtube och prenumerera på 
kanalen. Ju fl er prenumeranter vi har, 
desto fl er och bättre program kan och 
kommer vi göra. Vill du bli påmind om 
dessa program så ska du in och gilla 
SnowRider på Facebook och Instagram 
nu på en gång. 

Då kör vi igång snart. Vi syns på freda-
gen före skoterns dag.

Vi har testat det mesta vad det gäller moderna 
medier och har äntligen hittat hem i och med 
SnowRider TV!
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OLJA 2T MAXIMA TUNDRA 12 X 1L

-44%

799 kr 1.428 kr

ELSTARTKIT LYNX/SKI-DOO

3.895 kr

SNÖSKOTER/ATV-LYFT

-25%

1.495 kr 1.995 kr

ONEPIECE JETHWEAR THE ONE

-29%

2.695 kr 3.799 kr

JETHWEAR THE ONE W’S

-33%

2.695 kr 3.999 kr

GLASÖGON FLY FOCUS, BLÅ

-75%

99 kr 399 kr

GLASÖGON FLY FOCUS, RÖD

-75%

99 kr 399 kr

HJÄLM FLY F2 CARBON

-47%

1.495 kr 2.799 kr

RULLBOCKSATS PROFFS

399 kr

MACKJÄRN

149 kr

RAMP CALIBER PRO

NYH
ET

4.799 kr

CALIBER MULTIGLIDES

NYH
ET

1.199 kr

CALIBER FLEX GLIDES

NYH
ET

549 kr

1.995 kr
pris/par

SKI SAVER

1.695 kr
2.528 kr

FLY F2 PURE

SUPERDEAL!

FÖRVARINGSKAPELL SNÖSKOTER

NYH
ET

NYH
ET

NYH
ET

-64%

299 kr 820 kr



Kampen i den djupa 
snön går vidare och 
vi ska därför en sista 
gång upplysa dig 
om vad som är nytt 
och fräscht till den 
kommande vintern. 

Du som konsument har en hel del 
att leva upp till. Framför allt då 
det gäller att köpa rätt lössnö-

maskin som passar just dig. För ett an-
tal år sedan räckte det med att välja en 
längre maskin med högre kammar för att 
vara lite nöjd, men idag ser landskapet 
helt annorlunda ut. 

Du ska veta exakt vad du är ute ef-
ter och du kan då manövrera dig i den 
djungel av olika slags maskiner som idag 
fi nns att köpa. En del gillar lite kortare 
lössnömaskiner, men med fetare fjädring 
och lite mer bredd mellan skidorna. En 
del andra gillar det längsta och smalaste 
som fi nns att tillgå. Däremellan fi nns det 
massor av varianter som kombinerar de 
båda ytterligheterna och det är här du 
ska vara uppmärksam så att du köper 
den maskin som passar dig bäst. Just 
idag kan du vara ganska säker på att 
det inte tillverkas några direkt dåliga 
maskiner, även om det emellanåt släpps 
snöskotrar som exempelvis har rempro-
blem vid extrem användning. Att just 
detta problem ens existerar idag är ett 
mysterium och någonting vi ska titta lite 
närmare på under den kommande vin-
tern. Den kommande vintern förresten. 
SnowRider kommer nu att testa maski-
ner som aldrig förr och på så sätt kom-
ma tillbaka till där vi en gång startade. 
Du kan alltså förvänta dig några riktiga 
höjdartester med vägning, motorbroms-
ning och diverse prestandatester. Men 
för att ni ska vara lite beredda och redo 
inför vintern så drar vi igenom säsong-
ens nyheter så att ni som inte bestämt er 
för vad ni ska sitta på kan göra det med 
lite mer kött på benen. 

Arctic Cat
Det har väl knappast undgått någon att 
Arctic Cat uppdaterat sin Hardcore med 
en hel del saker och då i boggiområdet 
med omnejd. Den unika Alpha-boggin 

Lössnömaskiner 2019 
Lössnömaskiner 2019
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är utan tvekan årets stora nyhet och jag 
kan tänka mig att de övriga tillverkarna 
grämer sig lite över denna okonventio-
nella lösning vilket ger den här maskinen 
förvånansvärt annorlunda köregenska-
per än en 2018 års Hardcore. Kort för-
klarat så kan vi säga att den tvåskenade 
boggin numera är ratad och ersatt med 
en ensam boggiskena som har en större 
och starkare skena placerad i mitten av 
3,5 tumsmattan. Detta gör såklart att 
den nya mattan är specialdesignad för 
Alpha One, samma gäller för drivaxeln 
som har drivhjulen centrerade. Förde-
larna med denna konstruktion är att man 
tillåter skotern att längsgående rotera 
från sida till sida i mattan för bättre snö-
kontakt och på så sätt bibehålla sitt fot-
steg i snön. Bättre driv, fl ytförmåga och 
mer fl exibilitet är några av fördelarna. 
Det snackades en hel del om risken för 
såkallad ”washout” där denna rotation 
helt enkelt skulle ”sladda” på snön vid 
tvära svängar när du exempelvis ska 
vända om i en nerförsbacke och köra 
uppför igen. Jag kände helt klart av detta 
fenomen vid vår körning även om jag är 
helt övertygad om att man lär sig han-
tera detta. Efter en rejäl provkörning i 
staterna så kan jag skriva under på att 
en Alpha One verkligen svänger och att 
Alpha One verkligen inte är en upphau-
sad gimmick. Du hittar Alpha One i läng-
derna 154 samt 165 tum. Känner du att 
du inte alls är sugen på det där nya och 
att du istället vill köra på i gamla spår 
så fi nns det ju naturligtvis en uppsjö av 
andra M-maskiner från Arctic Cat som 
fortfarande har den gamla beprövade 
Float-Actionboggin. Oavsett så är Arctic 
Cat helt klart vinnaren i årets kamp om 
nyheter vilket tillsammans med Arctics 
tillförlitlighet gör det här till en succé 
innan säsongen ens börjat. Om den hål-
ler vad den lovar när den väl kommer ut 
till slutkunden till den här vintern får tiden 
utvisa. 

Yamaha
Yamahas egna utvecklingsarbete verkar 
går lite på sparlåga då samarbetet med 
Arctic Cat gör att de numera använder 
deras chassin till sina maskiner. För mig 
som gammal Yamahakund är känslorna 
lite delade då jag både gillar utkomsten 
av detta samarbete då maskinerna är 
riktigt bra, men känner samtidigt en 
viss oro. Oro för att Yamaha helt enkelt 
en gång för alla kommer att sluta göra 
egna chassin vilket i sin tur gör att man 
inte behöver få tillbaka investerat kapi-
tal i en dyr produktutveckling. Historien 
säger att Arctic Cat har haft massor av 
liknande samarbeten med andra idag 

En sak är säker och det är att Arctic Cat Apha One stal hela 
showen i år. Och det med råge. Arctic Cat har tänkt utanför box-

en å det grövsta och har därmed årets nyhet i sitt sortiment. 

Alpha One är frukten av ett nytänk som jag tycker branschen 
saknar. Det är inte speciellt mycket som hänt de senaste tio åren 
om man ska vara krass. Vi får se hur den svenska vintern behan-
dlar och tar emot Arctics enkelskenade boggi. En jämförelsetest 
väntar bakom hörnet. 

2018 års Hardcore visade sig bli en riktig höjdare med ny motor och allt. En storsäljare som trots sin lite yviga och brutala appro-
age passar väldigt många. En Arctic Cat kanske inte har den mest sofi stikerade motorn, men den levererar kraft i överfl öd samtidigt 
som den visat sig vara väldigt hållbar och tillförlitlig. 

Lössnömaskiner 2019
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M-TX LE kommer som 162 respektive 153-tummare. Jag väljer gärna 
162-tummaren då jag tycker att den extra mattsnutten som bjuds be-

hövs för att utnyttja de 190 hästarna. Blir den inte mer trögsvängd? Ja 
om vi säger så här. En Yamaha fyrtaktare är inte lättsvängd om man inte 
vet hur man gör. Några tum extra matta gör ingen skillnad direkt, tycker 
jag. Köp en M-TX och lär dig köra fyrtaktare säger jag. Jag har åkt med 

chaufförer som tar sig betydligt längre upp och in i skogen än jag fast 
jag suttit på en tvåtaktare. Det hela handlar om att veta hur man gör och 

gör man det så tar du dig lika långt med en fyrtaktare. 
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försvunna snöskotertillverkare (mes-
tadels på sjuttiotalet) vilket i slutändan 
resulterat att samarbetspartnern lagt ner 
produktionen. 

Jag föredrar en mer positiv attityd och 
förutspår istället att framtiden kommer 
att ge oss blåa tvåtaktsmaskiner med 
namnet Yamaha, i samarbete med Arc-
tic Cat. I den bästa av världar så skulle 
namnet Mountain Max dammas av igen 
och i och med detta så skulle Yamaha 
dominera i lössnön eftersom det är det 
tuffaste skoternamnet (strax efter SRX)
någonsin i skoterhistorien. Men det är 
bara min högst personliga gissning som 
jag inte har något belägg för. Men man 
kan väl alltid drömma. 

Till denna säsong så ser vi en till sy-
nes oförändrad men under skalet rejält 
uppdaterad M-TX som fått det där lilla 
sista som vi saknat. M-TX huserar som 
du vet skotervärldens starkaste motor. 
Fyrtakt och turbo är receptet i vanlig 
ordning och motorn är verkligen byggd 
för ändamålet. 

M-TX 162 LE får en 3” powerclaw-
matta och 36” framända. Förarmiljön får 
sig lite uppdateringar samtidigt som man 
droppat kedjehus och gjort en del änd-
ringar på chassit. Vi ser också att man 
till i år valt 8-tänders drivhjul. Alla dessa 
ändringar kanske inte syns utifrån, men 
känns och bidrar till en ännu positivare 
körkänsla. Sugen på fyrtakt? Köp en 
M-TX av valfri längd, bara du håller dig 
till 162 eller 153 tum. 

Polaris
Polaris är av gammal hävd kungen bland 
lössnöskotrarna, eller en av dom i alla 
fall. De har alltid legat i framkant i detta 
segment och väljer du en 2019 års RMK 
så får du en extremt genomarbetad och 
uppdaterad maskin. Man har till i år kry-
pit ner i måttet mellan skidorna och till 
2019 kommer det en uppdatering vad 
det gäller RMK:ns framdel. React fram-
vagnen har fått ny geometri och mäter 
mellan 36-38 tum beroende på hur du 
väljer att ställa in den. Reactframvag-
nen har nya smidda a-armar och frästa 
spindlar och bör beaktas som språn-
kans ny samtidigt som den liknar och 
påminner om den gamla. Vi hittar också 
nya Powdertrac XT fotsteg till nästa år 
vilket ska ge bättre fotfäste, genomsläpp 
och stabilitet om man får tro Polaris. 

Nytt är också SLS lättvikts-stötdäm-
parfjädrar där man bara behöver tre varv 
av fjäder för att ersätta de sedvanliga 
fjädrarna. Dessa SLS-fjädrar är 1,5 kilo 
lättare och faktiskt lättare än titanfjädrar 
av samma styrka. 

Motormässigt har det hänt ännu mer 

Årets M-TX har fått sig lite uppdateringar under skalet. Visst har man fått en upprensad och tillsnyggad förarmiljö i form av nya kon-
troller, men det är den nerfl yttade drivaxeln och 8 kuggars drivhjulen som gör skillnaden. Provkör och avgör själv. 

Vi skrev mer ingående om Polaris 850 i våras, men för dig som missat detta 
kan vi nämna att Patriot 850 är den starkaste motorn från Polaris någonsin. 
Motorn är helt nyritad och arbetet med den här snurran startade för 5 år sen. 
Man har testat fl era olika konfi gurationer innan man slutligen kunde presen-
tera motorn vi ser idag. 

155 eller 163, det är frågan. Man får väl helt enkelt följa sitt hjärta och känna in rummet som Ernst skulle ha uttryckt sig. Personligen 
har jag svårt att bestämma mig. Jag har aldrig några problem med en längre maskin, snarare tvärtom. Den ska bli mer trögsvängd, 
men efter alla år på en Yamaha så håller jag inte med om det. En Polaris svänger precis så mycket som man ber den om. Så det så. 
En 155:a är kanske smidigare, men driver samtidigt lite sämre i snön. Bilda dig en egen uppfattning genom att testa en av dessa 
vetja. 

Lössnömaskiner 2019
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Den för året nya Reactframvagnen har fått ny geometri 
och mäter mellan 36-38 tum beroende på hur du väljer att 

ställa in den. Vi hittar här nya smidda a-armar och frästa 
spindlar och den här framändan bör beaktas som helt ny. 

600R E-TEC är helt klart en av de roligare nyhet-
erna till detta år eftersom man lätt kan tro att all 
utveckling läggs på de större motorerna. 
Vi återkommer om denna motor. 
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i och med den fi na Patriot 850-motorn. 
Ska vi jämföra mot den trevliga forna 
800-kubikaren så är detta en helt nyde-
signad motor om man bortser från några 
sensorer och tändstiften, allt annat är 
nytt. Motorn är av såkallad clean sheet 
design där man inte sneglat någonting 
på föregångaren. Motorfästet är också 
det omarbetat och helt nytt då den alltid 
ser till att variatorerna är linjerade. Min-
dre vibrationer och remslitage utlovas. 

TPS-problemen som den gamla 
800:an var behäftad med ska nu vara 
ett minne blott samtidigt som kylsyste-
met är ett självluftande kylsystem. Det 
nya snabbare styrsystemet tar hänsyn till 
många fl era saker än förut som exem-
pelvis bränsletemp och atmosfärstryck. 
Själva datorn är snabbare helt enkelt. 
Vi hittar nu V-force reeds och Polaris 
utlovar 9% mer hk än en gammal 800 
Liberty. Man ger också 4 års garanti 
på varje 850 Patriot för att understryka 
att denna produkt är bra samtidigt som 
man vill snappa upp begagnatköpare. 
Vad 9 % effektökning betyder får vin-
terns bromsningar utvisa, men räknar vi 
på fi ngrarna så gav ju den gamla 800:an 
cirka 148 hästar vilket placerar Patriot 
850 runt 160 kusar. Som sagt, broms-
ning är på gång. 

Ski-Doo
Ski-Doos Summit-modeller har på se-
nare år varit riktigt lättkörda, kompetenta 
och extremt fi na. På alla sätt egentligen, 
vilket i sin tur betyder att vi endast får 
se en del uppdateringar till detta år. Man 
har säkerligen fräna nyheter i pipen för 
framtida bruk, men 2019 års Summit 
står sig mer än väl i konkurrensen som 
nu råder i djupsnön. På något sätt känns 
Summiten len, lättkörd och fi n men sam-
tidigt vild och kompetent. Den trevliga 
850-motorn känns så där riktigt bra utan 
att den på något vis känns rystig eller 
ettrig. Uttrycket elmotor må vara uttjatat 
men är samtidigt en bra beskrivning på 
skotervärldens starkaste tvåtaktare. Du 
som Summitspekulant kan välja mellan 
X och SP-modellen. Båda är nu byggda 
på Gen4-plattformen vilket enkelt förkla-
rat är det senaste och värsta. Väljer du 
den dyrare X-modellen får du lite värre 
stötdämperi. 

Ska du regera i snön samtidigt som 
du sitter på en Ski-Doo så ska du ha 
en 850, men jag måste slå ett slag för 
Summit SP som också fi nns med den 
extremt fi na 600R-motorn. En motor 
som är ny för året och som i SP-mo-
dellen gör sig extremt bra. Framför allt 
i kortaste modellen på 146 tum som jag 
verkligen kommer överens med då den 

Jag måste verkligen slå ett slag för Summit SP och framförallt för 600:an som verkli-
gen levererar. Titta lite extra på den här modellen och låt er inte skrämmas av den kor-
tare 146:an som verkligen var rolig och behändig. 

2019 års Summit står sig 
mer än väl i konkurrensen 
som nu råder i djupsnön.
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X och SP-modellen. Båda är nu byggda 
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den dyrare X-modellen får du lite värre 
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Ska du regera i snön samtidigt som 
du sitter på en Ski-Doo så ska du ha 
en 850, men jag måste slå ett slag för 
Summit SP som också fi nns med den 
extremt fi na 600R-motorn. En motor 
som är ny för året och som i SP-mo-
dellen gör sig extremt bra. Framför allt 
i kortaste modellen på 146 tum som jag 
verkligen kommer överens med då den 
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passar utmärkt för vår natur här i Skan-
dinavien. Den fi nns också som 154-tum-
mare vilket kanske passar fl er av er. Jag 
bara slår ett slag för 146-tummaren som 
verkligen var trevlig och inbjöd till lek 
utöver det vanliga. Kolla in prislappen 
på Summit 600R, oavsett längd, hos din 
handlare och inse att du inte behöver 
lägga 160 lakan för en vettig maskin. 
För övrigt så ser jag att fantastiska saker 
som Shot-starten bara fi nns tillgänglig 
om du beställt din Summit X i våras. 
Det borde fi nnas någon form av lag att 
Shot-anonrdningen satt på alla maskiner 
oavsett märke och modell. Mera Shot till 
folket. 

Lynx
Lynx har liksom en seg sprinter på ste-
roider fått upp farten och nu sprungit 
ikapp och i vissa fall förbi många av 
tillverkarna i lössnösegmentet. Framför 
allt då det gäller maskiner ämnade för 
vår specifi ka körning i här uppe i norr. 
Det har pratats om remproblem på nätet 
och jag får egentligen inget riktigt grepp 
om hur stort detta problem är, eller har 
varit. Pratar man med en handlare så 
fi nns inga problem, pratar man med en 
annan fi nns det problem, lyssnar man på 
nätet så har "man" hört att många har 
problem. Men hur många är många? 
10, 50, 500? Personligen känner jag fl er 
som inte har remproblem än de som har 
detta, men samtidigt så har BRP gått ut 
och öppet berättat att man löst proble-
met.  Jag vet att det kommit ut ett kit som 
ska eliminera de problem några har haft 
med remmens hållbarhet så det fi nns ju 
substans i kritiken. Men en fjäder blir 
som bekant gärna en hel höna på nätet. 
Jag tar gärna emot input från er läsare 
i detta ämne. Har du personligen haft 
remproblem kan du gärna berätta mer 
ingående om dessa i ett mail till mig. Jag 
vill veta allt. 

Nu till årets nyheter. 
Vi ska ju egentligen uteslutande snacka 
lössnömaskiner med det blir lite svårt 
nu när Lynx har släppt sin crossoverma-
skin vid namn Xterrain som lite snabbt 
kan beskrivas som en Boondocker med 
bred framvagn. Detta är en maskin som 
säkerligen skulle passa fl era av er, fram-
för allt om ni gillar och uppskattar de 
stunder på leden där man vill ha stabili-
teten och brett mellan skidorna. Xterrain 
kommer både som 600 och 850, och i 
längderna 3700 samt 3900, med 51 el-
ler 64 millimeters kammar. Vi förutspår 
att den här maskinen troligen kommer bli 
en storsäljare då vi verkligen gillar kon-

ceptet. Rotax nya fi na 600R motor är för 
övrigt någonting vi kommer att titta lite 
närmare på framöver i en kommande ar-
tikel då den är extremt fi n och rapp och 
en favorit i detta motorsegment. 

Vad det gäller Boondocker DS så hit-
tar vi numera bara den som 850 i läng-
derna 4100 och 3900. Väljer du RE-mo-
dellen som har lite värre dämperi får du 
nöja dig med 3900 och 3700 längderna. 
Personligen hade jag slagit till på en DS 
4100, men det är jag det. 

Är du en av dem som beställde och 
plockade ihop din egen maskin i och 
med Lynx Build your ride så har du ju 
full koll på vad alla andra missar i och 
med detta fantastiska sätt att köpa en 

snöskoter. Här kan du i princip skräd-
darsy din egen maskin efter egen smak 
och tycke. 

BRP fullkomligt regerar då det gäller 
att sälja snöskotrar och är ljusår före 
sina konkurrenter i och med denna fullt 
utvecklade möjlighet att skapa sin egen 
maskin. Grymt bra. 

Lita på det. 
Vi har ju redan gått igenom årets model-
ler i våras och vill du läsa mera om dessa 
så är det snowrider.se du ska gå in på 
där artiklarna fi nns att tillgå helt gratis. 

Mera ingående tester av 2019 års 
maskiner kommer att ske så fort snön 
kommer. Och den kommer. Lita på det. 

Visst, Xterrain är inte en renodlad lössnömaskin, men vi kunde inte hålla oss från 
att nämna att den faktiskt existerar. Se den som en Boondocker med lite bredare 
mellan skidorna. 

Boondocker DS fi nns numera bara som 850 i längderna 4100, 3900.

Lössnömaskiner 2019
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Boondocker DS är en riktigt fin skoter som till i år 
inte fått allt för många uppdateringar. Hur man löst 
den gångna vinterns remslitage som en del har up-

plevt ska bli intressant att se. 
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Smidig lyft
Jag har saknat en liten smidig lyft 

som man kan skjuta in under sko-
terns framdel för att sedan med 

muttermaskinens hjälp köra upp skotern 
när du exempelvis ska justera fram-
vagnsbredden på din maskin. Oftast så 
letar jag fram en garagedomkraft som 
jag sedan balanserar mitt under buken. 
Det brukar fungera sådär. Av en slump 
sprang jag på den här lilla fina saxlyften 
som är extremt smidig och lättjobbad. 
Plattformen är gummibeklädd och är 
så lågbyggd att den kan skjutas in un-
der buken på alla skotrar.Den har även 
löstagbara stödklossar följer med. Per-
sonligen monterade jag inte dessa utan 
använder den rakt av som en slät platta. 
Är du slö vevar du upp den med en mut-
termaskin, är du mindre slö så använder 
du medföljande hylsa eller ett spärrskaft.  
Den klarar som mest 500 kilo vilket med 
råge tillåter dig att lyfta alla skotrar på 
marknaden. Lyft-ytan är på  450 x 150 
millimeter. Lägsta höjd hopfälld är 95 
millimeter samtidigt som den maximala 
lyfthöjden är 400 millimeter. Du hittar 
den på Biltema där den kallas för mini-
lyften och finns på Mc-avdelningen för 
599 spänn. 

Som ni ser så är den drygt 10 centimeter tjock i sitt ihopfällda läge. Du kan alltså stoppa in den under buken på en riktigt låg skoter. 
Har du en maskin som har rejält med markfrigång så är det ju bara att stoppa emellan några brädstumpar för rätt höjd innan du his-
sar upp maskinen. 

Drygt 40 centimeter lyfter den här minilyften och bekväm som man är så använder jag såklart min muttermaskin för ändamålet.
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SnowRider Hill X är tillsammans 
med CanonBallRun våra två 
största evenemang på året som 

drar massor av deltagare och publik. 
Vi återkommer till CanonBallRun eller 

CBR som vi också kallar det, lite senare 
in på säsongen. Det här numret kommer 
vi kolla på vad som hände på Gesunda-
berget den 14:e april i år. 

SnowRider Hill X är vår egen back-
tävling där idén är att vi ska dra av så 
många heat som möjligt på så kort tid 
det bara går under en eftermiddag. To-
talt hade vi 120 stycken startande i år 
och vi hann med hela 150 heat under 
den här lördagen i april. 

Vi har försökt att göra klassindelning-
arna så enkla som möjligt och jag känner 
att det är i svåraste laget att göra alla 
glada vad det gäller reglementet. Fram-
förallt veteranförare känner sig ibland 
lite orättvist behandlade samtidigt som 
vi har extremt svårt att göra en klass för 
varje specifik maskin. Vi har valt att ha 
så få klasser som möjligt, med så många 
deltagare som det bara går. Hur kul är 
det att ha 22 veteranklasser med tre ma-
skiner i varje klass? 

Vår intention
Vår intention med SnowRider Hill X är 

att det snarare ska vara en folkfest än en 
skotertävling i den bemärkelsen att alla 
ska ha roligt. Publiken ska ha någonting 
att titta på de timmar de är där utan att 
det ska bli långtråkigt. Väntan utan att 
någonting händer är förbjudet och det 
ska vara action från lunch tills tävlingen 
är över. Förarna ska få köra många heat 
utan att behöva vänta alltför länge mel-
lan heaten. Vi har en bra organisation 
och jag tycker att vi tillsammans med 
förarna genom åren lyckats hålla uppe 
tempot å det grövsta. Vi laddar återigen 
inför våren redan nu, men ger er här en 
liten reminder över vad som egentligen 
hände i våras. 

SnowRider Hill X 2018
Det där med Hill X 
är en företeelse som 
lockar enormt många 
startande och publik. 
SnowRiders variant är 
mycket populärt och 
drar extremt mycket 
folk varje vår. 

Text: Björne Foto Klockar

Foto M
arie O

lsson @
m
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Vi ser gärna fler stora team där exempelvis en skoterhandlare eller annan 
arbetsplats kommer i likadana teamkläder. Vi fixar en schyst depåplats 

för bästa exponering. Just detta team körde i Mud and Snows färger. 
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Att köra riktigt fort med en turboskoter som jobbar med fyra takter är inte alltid det 
lättaste, men nyss fyllda 16 åriga Anton Larsson som är pöjk till den lokala Yamahah-
andlaren måste ha tjuvtränat då han hade bra koll på läget. 

Vi håller säkerheten på topp under den här dagen och det finns fullt av skyddsvallar 
och avspärrningar för att skilja publik, maskiner och förare åt. 

Vi hade en barnbana som gick parallellt med den stora. Mjuka fina svängar utan hopp för de små så att de kunde ta sig upp utan någon större risk. 

Vår trevliga bredbandsklass är öppen för arbetsmaskiner och stängd för värstingar 
som exempelvis Commander och Titan. Varför? Vi vill hålla ner farten och därmed hål-
la upp säkerheten för passageraren som sitter väl löst där bakpå emellanåt. Titan och 
Commander är i värsta laget. 

Har du någongång hört en 300-hästar Yamaha Apex vråla uppför en backe med ett 
gäng andra turboskotrar? Det har vi som var på SnowRider Hill X i våras. Just denna 
man lystrar till namnet Magnus Säfström och är snabb trots hög ålder och tunn frisyr. 

Den här dagen passar många Moraföretag på att visa upp sina produkter då backen är full av publik från närområdet för att njuta av våren och kanske en öl eller två. 
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Amatör herr är alltid den mest populära klassen där vana skoteråkare trängs med 
gamla racers. Rejsen blir täta och du ska inte haft en licens på fem år för att det hela 
ska vara rättvist. Just här fightas Jesper Höglund, Sebastian Tägtström och Christof-
fer Sjölund. 

Alla skotermärken brukar vara represenerade här i och med våra lokala skoterhand-
lare. Så också i år. Yamaha Scandinavia passade också på att köra upp sin stora buss 
för att visa 2019 års maskiner. 

Onödigt lång och huvet fullt av skit var 
det en som sa om den här mannen en 
gång. Och det stämmer, Chefredaktör 
Friström håller i vanlig ordning i micken 
och spellistan under hela evenemanget. 

När vår starter Kjelle håller upp två fingrar och viskar “tvåan”  så ska man vanligtvis 
dra öronen åt sig och gärna snabbt sätta sig ner. Efter några förmanande ord så för-
stod både Fu Jan Presthans på en Citation och Marcus Lundström  på sin Ockelbo 
380 vad det var som gällde. 

Under dagen gick det drygt 2000 burgare och massor av dagens lunch samtidigt som 
det mesta i dryckesväg också det tog slut. En grym dag för oss alla. 

Visst har vi en drillad organisation och 
visst har vi planerat SnowRider Hill X in i 
minsta detalj. Men utan ett startfält som 
var på alerten så skulle vi aldrig kunnat 
ha ett sånt här stort startfält och så mån-
ga heat. Grymt allihopa. 

KLASSINDELNINGAR

#1 Amatör Herr
Denna klass är till för dig som har en 
modern maskin av valfri storlek. Du ska 
inte löst ut en årslicens för skotercross 
eller backe från något förbund de sen-
aste fem åren. 

#2 Amatör Dam
Denna klass är till för dig som har en 
modern maskin av valfri storlek. Du ska 
inte löst ut en årslicens för skotercross 
eller backe från något förbund de sen-
aste fem åren. 

#3 Proffs Herr
Denna klass är till för dig som tävlar ak-
tivt och som har en modern maskin av 
valfri storlek. 

#4 Proffs Dam
Denna klass är till för dig som tävlar ak-
tivt och som har en modern maskin av 
valfri storlek. 

#5 Lilla Veteran
Den här klassen är till för dig med ency-
lindrig snöskoter som är fläktkyld, blad-
fjädrad och tillverkad senast 1989. 

#6 Stora Veteran
Den här klassen är till för dig med tvåcy-
lindrig snöskoter som är fläktkyld, blad-
fjädrad och tillverkad senast 1989. 

#7  Unlimited
Den här klassen är till för dig med en 
bladfjädrad snöskoter tillverkad senast 
1989. Här gäller inga regler. Stoppa i 
vilken motor, drivlina och boggie du vill. 
Chassie och framvagn ska tillhöra snös-
kotern du anmäler. 

#8 Turbo 
Kör med vad du vill enda regeln är att 
skotern ska vara överladdad på något 
sätt. Turbo, kompressor, lustgas. Alltså, 
en klass för bara överladdade maskiner. 

#9 Bredband
Alla slags bredbandare av arbetstyp är 
tillåtna. Commander samt Titan ej tillåt-
na. Enda regeln förutom säkerhetsregle-
mentet är att du ska ha en passagerare 
på maskinen. Det vill säga att du ska 
hitta en lämplig idiot som vill sitta bakom 
dig för att kunna anmäla dig. Startav-
giften är höjd till 600:- för att vi ska kun-
na täcka licensen för båda. 

SÄKERHETSREGLEMENTE

Din maskin ska ha följande säkerhet-
sutrustning:

#1 Dödmansgrepp
#2 Variatorskydd
#3 Heltäckande huv
#4 Fungerande broms

Du ska vara utrustad med:

#1 Ryggskydd
#2 Kraftiga skor av högskaftad modell. 
Gummistövlar/Powerboots ej tillåtna
#3 Godkänd hjälm. 
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Det gäller att hålla stålet i guppen så att man tar sig upp innan det blir mörkt. Detta 
förstod Axel Norlin på sin Aktiv 600 Spirit i Stora Veteran-klassen. 

Bredbandsklassen är förvånansvärt intressant att titta på eftersom vi har utklädning-
skrav här. Temat 2018 var Herr & Fru vilket man gick all in på i detta heat. Vad det blir 
nästa år får ni se då.  

Vi vill absolut ha med de små skoterproffsen också. Vi har vänt och vridit på det hela eftersom vi samtidigt vill att deras tävlingsmiljö 
ska vara så säker så möjligt. Vi kör ju trots allt uppför an brant backe och denna lutning kan faktiskt ställa till en hel del säkerhet-
sproblem. Vi tycker att det hela fungerade utmärkt, men vi tar gärna emot konstruktiv kritik från er föräldrar inför 2019 års batalj. 

Den uppmärksamme känner igen vår projektmaskin från föregående säsong. Men 
känner du igen föraren? Han må vara knarrig och gammal, men skoter kan han fortfar-
ande köra. Magnus Myhr körde riktigt bra men missade precis finalheatet. 

Peter Enlund som först försökte anmäla sig i damklassen rattade för dagen Tidningen 
Snowmobiles projektmaskin och detta tråkigt nog riktigt bra. Vi tänkte ett tag diska 
honom men lät honom hållas. 

Marika Renheim flankerad av Ronja Ren-
heim och Torbjörn Hansson. Tre snabba 
tjejer. 

Det var en hel del förare som anmälde sig i flera olika klasser. Andreas Mårthen är en av dom och det gick mycket bra. Andreas totalsegrade i Proffs Herr och bredbandsklassen. 
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Fogelsta var naturligtvis här för att visa upp sina snygga täckta vagnar. 

Ska man göra något rejält så ska man börja med förberedelserna dagen innan.

Amatörklassen imponerade rejält och här hittar vi en salig blandning av maskiner då 
man använder allt från gamla crossvarianter till lössnö och ledskotrar. Här ser vi Mar-
tin Renheim precis ta starten före Martin Korsgren, Peter Matsson, Larssa Stefansson 
och Erik Markusson. Erik tog det lite lugnare i starten bara för att släppa av lite i mitten 
av banan och sen sluta gasa helt på upploppet. Nästa år då jävlar, hälsar Erik. 

Det gäller att ha en startsnabb maskin och Terje Staffansson vet hur man fäller ner 
tummen. 

Det gäller att ha ordning och reda i depån vilket vi också har. Alla står uppdelade i sina 
respektive klasser samtidigt som våra frammatare har stenkoll på var alla befinner sig. 
Ja i teorin i alla fall. 

Det fina med SnowRider Hill X är tat du kan komma med vilken maskin du vill egentli-
gen. Ett måste är en extrem startsnabbhet och då snackar vi både förare och snöskot-
er. Rasmus Sahlin ser ganska taggad ut här med sin Polaris IQ. 

Anders Norman visar att en Nytro med Turbo fortfarande levererar kraft i överflöd. 

Vi hade åtta stycken deltagare i barn unlimitedklassen. Vi skulle gärna göra fler barnk-
lasser som exempelvis trimmad och inte trímmad klass, men valde i år att till att börja 
med en gemensam klass. Blir intresset större så fixar vi detta. 
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Det gäller att gå all in den här dagen och naturligtvis tar man med sig en egen stol för 
bästa upplevelse. 

Veteran Unlimited tillåter alla skotrar med alla motorkombinationer bara chassit inte är 
nyare än 1989. Såklart godkänner vi nyare maskiner när andan faller på. Troligen lättar 
vi ytterligare på reglerna till 2019. Här fightas Ronnie Westlund och Joel Holmberg. 

Henrik Mases visade i alla heat att han vare sig blivit snäll eller långsam då det gäller 
att ta sig snabbast uppför Gesundaberget med sin turbomaskin 

Eftersom vi har hela berget till vårt förfogande så fanns här tillfälle att provköra di-
verse snöskotrar av nyare modell. Ett perfekt tillfälle att visa sina produkter. 

Vi vill absolut få fler deltagare i vår bredbandsklass. Naturligtvis ska temat Herr & Fru 
vara ett stående inslag även nästa år och vi vill se fler utklädda bredbandsdeltagare i 
framtiden. 

När såg du en Lynx GLX på tävlingsbanan senast? 

Anders Norman tog sig till B-finalen i proff-
sklassen för herrar efter en fin körning, och 
slutade där på en tredjeplats. 
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RESULTATLISTA
SnowRider Hillcross 2018
Klass 11 BARN 
A-FINAL   
1:a 54 Max Andersson  Arctic Cat 120
2:a 52 Milian Fritz  Polaris 120
3:a 58 Viggo Bogg  Arctic Cat ZR200

Klass 1 Amatör Herr
A-FINAL   
1:a 33 Andreas Öst  Polaris RMK Assault 800
2:a 10 Jesper Höglund  Polaris PRO RMK
3:a 16 Ronnie Vestlund   Arctic cat ZR 6000

Klass 3 Proffs Herr
A-FINAL   
1:a 59 Andreas Mårten  Arctic Cat
2:a 64 Anton Lindgren  Polaris 
3:a 70 Fredrik Nallgård  Arctic Cat 

Klass 4 Proffs Dam
A-FINAL   
1:a 77 Marica Renheim  Lynx RS 600
2:a 75 Elvira Lindh  Arctic Cat ZR 6000 r 
3:a 76 Linn Olsson  Lynx RS

Klass 5 Lilla Veteran
A-FINAL   
1:a 80 Marcus Lundström Ockelbo 380
2:a 82 Fu Jan Presthans  Ski-Doo Citation 3500 277 H.O.

Klass 6 Stora Veteran
A-FINAL   
1:a 88 Anders Jonsson  Yamaha XLV
2:a 93 Nils Persson  Yamaha Exciter 440 -79
3:a 96 Jonathan  Mattiasson  Polaris Cutlass

Klass 7 Veteran Unlimited
A-FINAL   
1:a 97 Ronnie  Vestlund   Polaris XLT
2:a 99 Tord Westlund  Polaris 650
3:a 103 Bosse Nilsson  Polaris Centurion

Klass 8 Turbo 
A-FINAL   
1:a 109 Jonathan Mattiasson Polaris Pro RMK
2:a 108 Andreas Mårten  Arctic Cat
3:a 107 Anders Norman   Yamaha Nytro

Klass 9 Bredband 
A-FINAL   
1:a 115 Andreas  Mårten  Bearcat
pass. Joel Herkules Holmberg

Vill du se mer från SnowRider Hill X så är det bara att hålla 
korpgluggarna öppna. SnowRider TV kommer inom kort 
ge dig ett gediget reportage i rörlig form. 

Den här dagen så har vi massor av med-
hjälpare som ser till att det är möjligt för 
oss att genomföra SnowRider Hill X.
Stort tack till alla er!  

Vi tackar våra fantastiska 
sponsorer som gör detta 

arrangemang möjligt. 

Yamaha Store Mora
Cubic

Abris Sjö & Snö
Mud & Snow
Brenderup

Hansson Motor
FH-Tech
MCM AB
Carry 2

Mora Däck & Fälg
Färnäs Plåt Tech AB

Ryds Bilglas
Sagolandet Tomteland 

Gesundaberget
Shell Mora
PDJ Design 

PT KIA
All vår personal!

Efter en extremt hård och intensiv dag så stod här till slut ett gäng med pristagare. Ingen fick sin pokal till skänks trots att vi försöker göra det här mer till en happening än till en 
tävling. Hårda men schysta tag med andra ord. Till och med Andreas Mårthen var schyst denna dag. 

Marika Renheim vann damklassen detta år. Damklass för-
resten. Marika bevisar att en damklass känns lite överflö-
dig vissa gånger då hon håller ett extremt högt tempo och 
tog sig ända till B-finalen i proffsklassen för herrar. Men vi 
håller fortfarande kvar vid damklassen för att locka in nya 
tjejer i Hill X träsket. Oavsett så är Marika sjukt snabb. 
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Ski-Doo.com      BRPpac.se

“Endast några 

månader 

kvar tills du 

kan uppleva 
detta.”

Lukten av bensin, kraften i Rotax®-motorn, synen av lössnö under skotern… en känsla 
som är svår att beskriva med ord. Här kallar vi det bara för That Ski-Doo® Feeling.

Gör dig redo för kommande vinter med en personlig Ski-Doo från ski-doo.com och 
med kläder och accessoarer från brppac.se.
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En skoterhandlare har rent histo-
riskt känts lite som den fula an-
kungen och kusinen från landet. 

Man har hållit till hemma på gården, eller 
i någon annan lämplig lokal som passat 
rent ekonomiskt då man gjort de flesta 
affärerna på vintern. Landskapet för 
skoterhandlaren har ritats om och vi ser 
idag en bransch som ryckt upp sig och 
professionaliserats å det grövsta. Visst 
finns det fortfarande kvar några gamla 
”garagehandlare” vilket jag tycker är 
bra, men i samma takt som skotertillver-
karna blivit börsnoterade har nya direktiv 
om arbetsmetoder anammats. Då man 
förr bara hade snöskotern och lite tillbe-
hör att sälja har man nu ett sortiment för 
varje årstid vilket i sin tur öppnat upp för 
större butiker som har högsäsong större 
delar av året. BRP är den tillverkare 
som avancerat mest och proffsat till sitt 
återförsäljarled i en rasande fart på bara 
några år. Man har möblerat om bland 
återförsäljarna och verkligen blandat 
kortleken för att få en så stark hand som 
möjligt. Vi har flera utmärkta exempel på 
Lynx och Ski-Doohandlare som gått från 
att vara medel och stora till riktigt stora 
och snygga. Vi ska besöka flera av dem 
den här säsongen och börjar med Cu-
bic i Mora som från att sälja Lynx under 

något år nu växlar upp med ett komplett 
BRP-sortiment i nya och extremt fina 
lokaler.

BRP-Center
Jeff Öijer är ett namn som vi förknip-
par med Lynx då han tävlade på detta 
märke när han var aktiv crossförare. På 
senare år känner vi till Jeffs företag Cu-
bic som framgångsrikt salufört Lynx och 
Sea-Doo vilket öppnade upp dörrarna 
för det som nu komma skall. I skrivande 
stund så har man bråda dagar på Cubic 
eftersom man till jul slår upp portarna till 
vad vi skulle kalla för ett BRP-Center där 
hela BRP-sortimentet kommer att finnas, 
och då menar vi allt. För detta krävs en 
del golvyta och hela byggnaden kommer 
att mäta dryga 800 kvadratmeter när det 
står klart. 

Hela sortimentet
I Cubics nya lokaler kommer Lynx, Ski-
Doo, Sea-Doo, Can-Am och Spider att 
finnas hemma och beroende på vilken 
säsong som stundar så kommer något 
av dessa varumärken dominera butiken. 
Idag jobbar sex anställda på Cubic och 
den siffran kommer säkerligen att ändra 
sig uppåt inom kort. Förutom en större 
försäljningsyta så kommer verkstan bli 

flera gånger större än vad dom varit 
vana vid hittills. Tre mekaniker får nu 
plötsligt ordentligt med svängrum och 
egna arbetsstationer. 

Allting från lokallayout till färgval är 
planerat i minsta detalj tillsammans med 
BRP och resultatet är minst sagt im-
ponerande även om vi fick se det hela 
i en datorfil. Byggloven är klara samti-
digt som industrihallen är beställd och 
grunden är påbörjad. Man bygger i alla 
ändar av den befintliga fastigheten och 
vi kommer få se allt från ny stor butik, 
personalutrymmen, verkstad, begagnat-
hall och ett tillhörande gym innan tomten 
gör entré runt jul. Just det, ett gym för 
almänheten kommer alltså också att fin-
nas här i anslutning till butiken. Nu är ju 
inte Jeff helt oäven då det gäller att driva 
företag och utöver dessa verksamheter 
driver han också ett framgångsrikt bygg-
företag i Mora som tillsammans med Cu-
bic skjuter upp antalet anställda till över 
40 stycken. Inte illa att ha hunnit med allt 
detta då Jeff faktiskt bara är 29 år. 

Många vattenskotrar
Att samla flera olika fordonstyper under 
samma tak verkar vara vägen att gå ef-
tersom man förutom en stor och stadig 
skoterförsäljning också säljer overkligt 

Cubic 

många vattenskotrar. En varm sommar 
såg till att Cubic sålde runt 100 vatten-
skotrar vilket är helt fantastiskt då det 
rent historiskt sålts extremt lite maskiner 
i den här regionen. Ett faktum som nu-
mera inte stämmer på grund av Cubics 
förmåga att göra affärer med både vinter 
och sommarleksaker. Vi ser fram emot 
att se det färdiga resultatet och ni kom-
mer få en liten försmak under skoterns 
dag för vad som komma skall runt jul. 
Vi ser fram emot byggnationerna och en 
krejäl inflyttningsfest. 

Verkstaden på Cubic har verkligen varit 
trångbodd och är det några som ska se 
glada ut så är de dessa tre som numera 
har varsin arbetsstation och gott om 
plats till förfogande. 

Den typiska skoterhandlaren som vi är 
vana att se dessa börjar försvinna till 
förmån för det nya och modernare. 

AV: Björne
Jeff Öijer får personifiera den nya generationens skoterhandlare som verkligen har 
snäppt upp branschen rejält. 
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Det är stor risk eller vi kanske ska säga chans att det är Robin Thylén du får prata 
med om du ska inhandla dig ett nödvändigt lekfordon hos Cubic. 

Tanken är att du inte ska kunna hålla dig från att svänga in till Cubic när du passerar, 
och har du väl svängt in så ska du inte kunna hålla dig från att fylla bilen med tillbehör. 
Fordonen du köper stoppar du i släpvagnen som du också handlar på plats. Enkelt! 

Anders är också han en av säljarna på Cubic. Han är samtidigt troligen en av de mer 
positiva och glada människor jag träffat i branchen. Bara en tripp till Cubic för att titta 
på Anders kan vara ett hett tips för er som är lite ledsna eller bara har en dålig dag. 

En 800 kvm stor industrihall är beställd och plattan är snart på plats. Lagom till jul 
ska det hela vara i det närmaste klart och man undrar ju om man blir bjuden på infly-
ttningsfesten samt vad det kommer att bjudas på. 

En ny begagnathall med tillhörande dygnetruntöppet gym kommer en redan färdig-
byggd hall rymma. 

Det säljs vattenskotrar som aldrig förr i Siljansområdet. Cubic sålde själva runt 100 
stycken den här sommaren. Visionen är klar och här kommer du att hitta hela BRP:s 
sortiment. 

Idag har Cubic sex heltidsanställda förutom Jeff, som tillbringar dagarna som chef på sitt andra företag, i byggbranschen. Nyrekryteringar stundar i framtiden. 
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Du kan nu spela in 60fps i 4K och 
hela 240fps i 1080p. Det gör att 
fi lmer kan spelas upp i 10x slow-

motion i det som för några år sedan var 
max upplösning. Vill du ta ditt skapande 
till nästa nivå så är GoPro HERO6 Black 
det perfekta verktyget för dig. Kameran 
har fått ett helt ny optimerad GP1 pro-
cessor som ger en förbättrad bildkvali-
tet och mer avancerad bildstabilisering. 
Vare sig om du fi lmar med kameran i 
din hand eller monterad på något av 
tillbehören så kommer du få en jämnare 
video än med tidigare GoPro-modeller. 
Med den nya 3-axliga bildstabiliseringen 
är det som att kameran har en inbyggd 
gimbal och resultatet syns tydligt och 
ger en proffsigare känsla. Den nya pro-
cessorn skickar över bilder och fi lmer 

tre gånger så snabbt över WiFi till mo-
bilen, så du snabbt får ut materialet på 
sociala medier.

Röststyrning
Du kan enkelt styra din GoPro HERO6 
med röstkommandon på distans utan att 
behöva röra den. I kamerans meny un-
der ”preferences” hittar du vilka ord man 
kan använda. Du kan påbörja eller stop-
pa inspelning, ta foton mm. Med engel-
ska som menyspråk och röststyrning är 
några exempel GoPro, start recording, 
GoPro, turn on. Kameran registrerar 
din GPS-väg, hastighet, höjd etc. Och 
tillsammans med Quik-datorapp har du 
nu möjlighet att lägga in statistik i dina 
videor. Nu kan du också spela in kniv-
skarpa, klara videor och fota även i svagt 

GoPro HERO6 Black

Värstingmodellen har fått nya uppdateringar och blivit ännu bättre. 
HERO6 Black har fått dubbelt så hög prestanda jämfört med den 
föregående modellen, nu har man tagit fram en egenutvecklad processor. 
Kameran är laddad med 4K-video i 60 bilder per sekund, slowmotion i 240 
bilder per sekund. Bättre bildkvalité, uppgraderad bildstabilisering och 
automatisk videoredigering med hjälp av QuikStories appen.

Av: Mattias Klockar

ljus. Det spelar alltså ingen roll om du 
har tänkt spela eller fota under en tidig 
morgon eller under en solnedgång när 
det börjar skymma, resultatet blir riktigt 
bra. Kameran har ett stabilt chassi som 
är designat för att hålla. Redan i stan-
dardutförande är HERO6 Black vat-
tentät ned till 10 meters djup utan extra 
undervattenshus.

Touch Zoom
Ibland känner man att man är lite för 
långt borta från motivet man försöker 
fånga och då blir det inte riktigt som 
man tänkte sig. Med den nya touch 
zoom funktionen har du möjlighet att för 
första gången zooma med din GoPro 
kamera (gäller inte vid fi lmning i 4K). Det 
fi nns en "slider" längst till höger på dis-

playen där du kan zooma in och ut, så att 
du nu kan komma närmare dina motiv. 
Zoomfunktionen är inte optisk och det 
är inte möjligt att zooma samtidigt som 
inspelning sker. Bildvinklarna motsvarar i 
35mm-format ca 15-49mm beroende på 
val av bildvinkelläge (linear & wide) samt 
sidförhållanden (16:9 & 4:3). Mikrofo-
nen i kameran är optimerad för att kunna 
återge ett utmärkt resultat i stereo med 
avancerad vind- och brusreducering, så 
du får perfekt ljud till dina fi lmer.

QuikStories
Nu kan du enkelt skapa en snygg video 
och dela den med sina vänner. Med 
hjälp av apparna GoPro och Quik skick-
ar HERO6 Black över ditt bildmaterial till 
din telefon där den sedan redigerar ihop 
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Du kan nu spela in 60fps i 4K och 
hela 240fps i 1080p. Det gör att 
fi lmer kan spelas upp i 10x slow-

motion i det som för några år sedan var 
max upplösning. Vill du ta ditt skapande 
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har fått ett helt ny optimerad GP1 pro-
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tre gånger så snabbt över WiFi till mo-
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GoPro HERO6 Black

Värstingmodellen har fått nya uppdateringar och blivit ännu bättre. 
HERO6 Black har fått dubbelt så hög prestanda jämfört med den 
föregående modellen, nu har man tagit fram en egenutvecklad processor. 
Kameran är laddad med 4K-video i 60 bilder per sekund, slowmotion i 240 
bilder per sekund. Bättre bildkvalité, uppgraderad bildstabilisering och 
automatisk videoredigering med hjälp av QuikStories appen.

Av: Mattias Klockar

ljus. Det spelar alltså ingen roll om du 
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dardutförande är HERO6 Black vat-
tentät ned till 10 meters djup utan extra 
undervattenshus.
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långt borta från motivet man försöker 
fånga och då blir det inte riktigt som 
man tänkte sig. Med den nya touch 
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första gången zooma med din GoPro 
kamera (gäller inte vid fi lmning i 4K). Det 
fi nns en "slider" längst till höger på dis-
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är inte möjligt att zooma samtidigt som 
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nen i kameran är optimerad för att kunna 
återge ett utmärkt resultat i stereo med 
avancerad vind- och brusreducering, så 
du får perfekt ljud till dina fi lmer.

QuikStories
Nu kan du enkelt skapa en snygg video 
och dela den med sina vänner. Med 
hjälp av apparna GoPro och Quik skick-
ar HERO6 Black över ditt bildmaterial till 
din telefon där den sedan redigerar ihop 
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PRODUKT INFO:
 • 4K-video, upp till 60fps och 1080p upp till 240b/s.
 • 12 Mpixel stillbilder.
 • Egendesignat GP1 chip.
 • RAW-format ger dig större fl exibilitet, när du använder fotoredigeringsprogram.
 • WDR-läge som ger bättre detaljåtergivning, i både skuggor och högdagrar.
 • Möjlighet att fi njustera exponeringsinställningar, direkt på pekskärmen.
 • Singel, burst, och olika intervall-lägen.
 • WiFi + Bluetooth.
 • 3x snabbare överföring med 5Ghz.
 • Ny touch-zoom.
 • Stereoljud.
 • Ljudet för höger och vänster, spelas in på separata ljudkanaler.
 • GPS, accelerometer och gyroscope.
 • USB-C port, snabbare laddning.
 • Röststyrning, tio olika språk.
 • 2-tums inbyggd touch pekskärm.
 • Vattentät (10 meter) utan extra undervattenshus.
 • Enknappsfunktion.
 • Förbättrad bildstabilisering.

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:
 • GoPro HERO6 Black.
 • Öppen hållare för HERO6 Black.
 • Uppladdningsbart utbytbart batteri (1220 mAh).
 • Böjt självhäftande fäste.
 • Rakt självhäftande fäste.
 • Monteringsfäste.
 • USB-C laddningskabel.

Priset för GoPro HERO6 Black är 3 990:- kronor, 
mer information fi nns på www.gopro.com

en färdig video. Den nya Hero6 Black 
känner igen ansikten, ljud, fart, GPS och 
analyserar det innan den skapar en re-
digerad video. Nu behöver du inte vara 
någon expert i redigering för att få ihop 
en snygg video, med Quik appen får 
du hjälpen du behöver då den gör job-
bet åt dig. Allt du behöver göra är att 
välja de fi lmer och bilder som du vill visa, 
namnge din fi lm och sätta ett tema så 
fi xar Quik resten. Vill du ha mera kontroll 
över redigeringen så har du också den 
möjligheten att styra vilken musik som 
du vill använda, välja look genom olika 
fi lter, bestämma en font till texten, klippa 
längden på fi lmen mm.

Den nya processorn skickar över bilder och 
fi lmer tre gånger så snabbt över WiFi till 
mobilen, så du snabbt får ut materialet på 
sociala medier.

2-tums touch pekskärmen funkar riktigt bra.

Med den nya touch zoom funktionen har 
du möjlighet att för första gången zoo-
ma med din GoPro kamera.
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För tredje året på 
raken kör Venjans 
Motorklubb sin 
Watercross i 
Venjanssjön. Och i 
vanlig ordning blev 
evenemanget trevligt 
och fartfyllt. 

Vattencross eller Watercross är 
en växande motorsport som får 
folk att häpna av förvåning. Jag 

tror de flesta av oss vet om att man kan 
åka skoter på vatten, men att man kan 
svänga såpass tvärt och hoppa så långt 
som man gör kan förvåna den mest er-
farna skoteråkare. 

Personligen tycker jag att åkning 
på vatten är för drygt för mig. Jag ser 
framför mig att jag mest kommer att stå 
och dra i startsnöret medan två strålar 
sprutar upp ur tändstiftshålen efter en 
sänkning. Jag inser att de killar och tjejer 
som håller på med det här inte räds att 
engagera sig mellan racen och heaten 
man kör. En sak till. I början av denna 
motorsport så räckte det med att ta av 
dynan och binda fast ett snöre med en 
flytboj i styret för att vara redo för ett 
race. Idag  ser vi extremt ombyggda 
maskiner som är specialiserade för sitt 
ändamål så till den milda grad att dessa 
knappast skulle kunna användas i snön. 
Man har efterhand kommit underfund 
med hur boggi och framvagn ska byg-
gas för att maskinerna ska svänga och 
driva på bästa sätt i vattnet. Som lekman 
blir man som sagt förvånad över hur 
snabb en rätt modifierad snöskoter är 
på vatten. En rolig sport är det i alla fall 
som drar mycket folk. Här är en rapport 
från sommarens tävling i Venjan.

Venjan Watercross 2018

Starten är som i så många motorsporter ganska viktig. Visst kör man några varv så det finns både tid och plats för att köra om, med 
det är ju alltid lugnast att köra först. Här ser vi Calle Nilsson, Jocke Ädel och Hampus Åström på startlinjen. 

Som synes måste man inte ha några biceps för att gå i t-shirt. Så här ska vattensport 
njutas. På land i en solstol. 

Adam Hedin på Team Befo Trading i Söderhamn tog sig till final där han också visade 
vad det var som gällde. Så här ser alltså vinnaren av Venjan Watercross ut 2018. 
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Far och son tävlar tillsammans om än i två olika klasser. Pappa 
Raimon i Open och grabben Emanuel i Old School. Emanuel slu-
tade tvåa i sin klass medan Raimon fick nöja sig med en tolfteplac-
ering. 

Nej det är inte en vandrande flytboj/superhjälte, det är Daniel Orevi som är en trevlig 
person och samtidigt en av oss på SnowRider. För dagen utklädd till knutte. Här till-
sammans med sin betydligt yngre spätta Anna. 

När jag var liten så tyckte man att personer från Våmhus var något extra. Känslan 
håller i sig då Mattias Hed gjorde bra ifrån sig med sin REV från 2003. Gubben med 
överarmarna är farsan med förnamnet Johan och samma efternamn. 

Det är utan tvekan Terje Staffansson man vill vara om man fick välja. Ja i alla fall om namnet Adam Hedin 
var upptaget eftersom han vann hela tävlingen. Terje dock som stark tvåa. Terje är för övrigt en riktigt duktig 
lössnöåkare. 

Krånglar det så kan du antingen fixa felet eller som här krypa ihop i fosterställning och 
helt enkelt vänta ut det som krånglar. Maskinen och troligtvis också mekanikern tillhör 
Staffan Larsson från Brunnmyran Racing. 

En vattencrossmaskin minst sagt speciell och nästan lite komisk ut. 
Jag tvivlar på att speciellt många bygger om dessa maskiner för vinterbruk. 

Det där med att hoppa på vatten ser onekligen riktigt svårt ut. 
Alla fick lov att hoppa minst en gång per heat. 
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Även om jag bor precis granne med Venjan så blir jag lika förvånad över hur stor Venjans-sjön är. Man håller till på ett perfekt ställe där publiken har en bra översikt över sjön. 

Jens Mehlkvist från någonting så läskigt som Team Nilsvallens Monstertrim lyckades 
bättre i Oldschool-klassen än i Open där han slutade på 13:e plats på sin Polaris. 
Detta bekommer tydligen inte vare sig Jens och framförallt inte mekanikern som ser 
ut att vara gladare än någonsin, alternativt att han grinar. Jag har faktiskt svårt att se 
skillnaden på denna bild.  Trevliga grabbar som har vett att njuta av sommaren. 

Vi såg flertalet snygga maskiner med lite udda lösningar. Att byta ut dynan mot ett par 
pipor kan kännas skrämmande, men vem har tid att sitta? 

Jag har samma frågeställning i huvudet som du. Kan knubbsälar köra vattenskoter? 
Ja tydligen och detta praktexemplar heter Robin Tylén och agerade säkerhetspersonal 
idag. Kändes verkligen tryggt då han är som byggd för ett liv under vattnet. 
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Jonas Sjögren på SP Aktivitetscenter i Transtrand är inte helt ovan att ha gummidräkt 
på sig. Vi har sett honom i sådan utstyrsel flertalet gånger, men då i klubbmiljö och 
inte till sjöss. Just denna dag agerade han dykare utifall någon skoter skulle komma 
bort under ytan. 

Torbjörn Hansson är killen som står bakom sin Boondocker. Han är inte lång men en jävel på lössnöåkning. Slutade idag på en 14:e plats. Tänk hur duktig han ska bli när han 
växt klart. 

Peter Johanssons snygga RMK. Här ser man tydligt att boggin petar upp i bakkant och 
att a-armarna är kortare än armarna på en Tyranosaurus Rex eller Micke Ljungberg. 

Raimon Nygren är med i arrangörsstaben och ser fram emot ytterligare ett race 2019. Det gäller att ha koll på målflaggan då flaggmannen står på land. 
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Det är nu mer än 20 år sedan 
tidningen SnowRider startades 
och under dessa år har vi leve-

rerat en hel del artiklar om snöskotertek-
nik. Mycket av det vi tidigare skrivit om 
är relativt avklarat sett till att det sällan 
efterfrågas av läsarna. Andra ämnen är 
däremot i princip evigt intressanta och 
tilltalar så väl de äldre läsarna som den 
nya generationen av skoterentusiaster. 
Detta gäller i högsta grad allt som hand-
lar om variatorsystemet (CVT eller con-
tinuously variable transmission) då inte 
ens en hel bok kan täcka in detta stora 
ämne. Det finns som de flesta vet sedan 
länge flera läsvärda böcker om detta 
och mängder av artiklar i tidskrifter samt 
på internet. Trots variatorsystemets  
enkla uppbyggnad är kombinations-
möjligheterna av komponenterna hos 
variatorerna otroligt stor och det finns 
även en del personliga tolkningar av hur 
systemet fungerar och hur förändringar 
bäst utförs. Den som har arbetat mycket 
med variatorer har genom erfarenhet 
och utbildning skaffat sig en stabil kun-
skapsgrund och kalliberar därför på ett 
sätt som ger önskat resultat. Lustigt nog 
finns det ofta alternativa lösningar som 
någon annan föredrar och ibland ger 
den ett likartat resultat eller (vanligare) 

nya egenskaper som kan vara önskvärt 
för en annan körstil. För mig är detta lite 
av tjusningen med just variatorkalibre-
ringen. Det är inte bara hårdvaran som 
avgör vad som är rätt utan i många fall 
handlar det om anpassning till vad föra-
ren önskar av sin maskin. Att det ibland 
finns mycket starka åsikter om vad som 
är rätt och fel blir därför ganska natur-
ligt då det många gånger är frågan om 
vad man föredrar mer än att man söker 
någon form av teknisk fulländning. Att 
avhandla variatorkalibrering i en teknisk 
artikel kan faktiskt vara lite känsligt då 
det finns risk att vi skriver något som 
strider mot vad någon kan anse vara ”en 
vedertagen sanning” samt att vi uteläm-
nar något som många anser vara ytterst 
viktigt. Det är en risk vi alltså tar när vi 
denna säsong har tänkt resonera kring 
de olika delarna i snöskoterns CVT och 
på så enkelt sätt som möjligt förklara hur 
det fungerar enligt oss. Denna gång är 
det i första hand läsaren med liten eller 
måttlig erfarenhet som texten riktar sig 
till, att försöka utbilda någon som bygger 
framgångsrika skotrar för dragracing, 
cross eller lössnö är inte avsikten med 
dessa artiklar. Vi tar dessutom ett litet 
nytt grepp då vi delar upp komponen-
terna i olika kapitel och denna gång helt 

fokuserar på motorvariatorns enklaste 
komponent, fjädern.

Motorvariatorfjädern, vad 
gör den?
Frågan är enkel och svaret likaså, den 
jobbar mot viktsystemet och bestämmer 
ingreppsvarvtalet. När motorvarvtalet 
ökar så att vikternas centrifugalkraft 
överskrider kraften från fjädern sker 
ingrepp. Skivorna klämmer då fast rem-
men och skotern åker iväg, ungefär 
som när du släpper upp kopplingen på 
crosshojen, men detta sker automatiskt. 
De senaste åren är bestämning av in-
greppsvarv nästan den enda arbetsupp-
gift fjädern har, andra egenskaper sköter 
resten av CVT-systemet om. Så var det 
inte riktigt förr när de olika fjäderalter-
nativen kunde fylla en hel sida i en ef-
termarknadskatalog. Så vad gör (eller 
gjorde) fjädern mer än att bestämma 
ingreppet kan man då undra? 

S p i r a l f j ä d e r n , e n 
energilagrare av enklaste 
modell.
En spiralfjäder, eller cylindrisk fjäder, be-
står av en metalltråd virad runt ett tänkt 
rör. Detta är en fullständigt lysande upp-
finning med rötter i det sena 1700-talet. 

Det finns matematiska formler som kan 
användas om man vill räkna ut vilken 
kraft som krävs för att sammanpressa 
en fjäder till ett visst mått. Med hjälp av 
uppgifter om diametern på fjädern samt 
diametern på tråden, fjäderns fria längd 
och antal fjädervarv samt materialtyp vet 
man allt för att räkna ut egenskaperna. 
Detta ingen match för en någorlunda ut-
bildad person som har lite mer studielån 
än vad som är vanligt bland oss skoterå-
kare. Men det är ganska onödigt för en 
skotermekaniker att lära sig detta, i alla 
fall om man inte har tänkt konstruera 
sin egen fjäder från grunden. När man 
väljer en variatorfjäder kan man i stället 
kolla i diagram från tillverkaren och där 
avläsa fjäderkraften vid de olika inspän-
ningsmåtten. Det är även en mycket god 
idé att kolla upp de fjädrar man har tänkt 
använda med någon form av fjäderpro-
vare då toleranser samt förslitning kan 
göra att fjädern ligger utanför fabrikens 
angivelser. En sådan testapparat be-
höver inte alls vara avancerad då det 
räcker med de verktyg man kan finna i 
ett vanligt hobbygarage. Med en lämplig 
våg, en pelarborr som tryckhjälp och ett 
skjutmått kan man faktiskt mäta en fjäder 
med hyffsad noggrannhet. Två inspän-
ningsmått är givna, när variatorn är i vilo-

Variatorns magiska värld
Vi bryter ner variatorsystemet i minsta beståndsdel så att vi en 
gång för alla börjar förstå denna magiska växellådas funktion. 
Vi börjar med primärfjädern.     
Av Alf Sundström
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läge (max utfjädrad) samt när den är fullt 
utväxlad. Med hjälp av dessa värden kan 
man rita ett diagram som sedan ger fjä-
derkraften vid alla växlingsområden. Dia-
grammet kan med fördel ritas så att man 
får slaglängden på den horisontella ax-
eln (x) och fjäderkraften på den vertikala 
(y) eftersom det är norm i branschen. Nu 
vet man allt som man kan behöva om sin 
primärfjäder och då kommer frågan om 
vad man ska välja och vad olika fjädrar 
ger för förändring av köregenskaperna.

All välja fjäder för sin körstil.
Primärfjädern är något som de flesta av 
oss äldre skoteråkare har testat att byta 
ut och det är naturligvis i första hand 
ingreppsvarvet som vi har justerat med 
ett byte. Fjädrarnas olika hårdheter och 
egenskaper namngavs med olika färg-
koder för att gemene man skulle kunna 
särskilja dessa åt. Sportiga skotrar blev 
ännu vildare och grymmare med en elak 
fjäder, Polaris ”blåa” gjorde underverk 
då jag skulle ha mer klipp i min Indy 650 
för snart 30 år sedan, ingreppet ökade 
med 500-700 rpm och skotern flög iväg 
från start! Sedan ville pappa ha hjälp 
med att sänka startvarvtalet på sin Wi-
detrack och då valde vi en av de mjukas-
te fjädrarna i Polaris sortiment. Inget har 
i grunden förändrats i dag då en högre 
fjäderkraft ger ökat tillslagsvarv och vice 
versa. Men fjädern gör faktiskt lite mer 
än så då den även påverkar växlingsvar-
vet i framförallt det högre hastighetsre-
gistret. En fjäder som har en mer stigan-
de kraft högre upp i växlingsområdet ger 
ett högre växlingsvarv när farten ökar 
jämfört med en fjäder som ökar mindre i 
fjäderkraft men de ger samma ingrepps-
varv om de har samma inspänningsmått 
i viloläge. Det är därför man ska jämföra 
fjädrar i ett diagram för att både se hur 
ingrepp samt växlingsvarv påverkas vid 
byte. Den varvtalspåverkande egenska-
pen var betydligt mer märkbar hos äldre 
snöskotrar som hade lägre motoreffekt 
och därmed mycket lättare variatorvik-
ter. I dag kan man hos vissa snöskotrar 
nästan inte märka någon förändring av 
det maximala växlingsvarvet när man 
byter fjäder då vikterna genererar en 
så hög kraft att fjäderns mothåll inte 
betyder så mycket. Mycket gamla va-
riatorsystem har inte ett viktsystem som 
med hjälp av sin profil samt massaför-
delning varierar remtrycket beroende 
på utväxlingsförhållandet. Det medför 
att den enda möjligheten som finns för 
att justera växlingsvarvtalet vid stigande 
hastighet är att byta fjäder. För den som 
jobbat mycket med veteranskotrar är 
detta självklart men om man nyss börjat 

Vissa gånger så kan en fullt frisk maskin ge skenet av att vara helt slut när variatorerna 
är helt och fanders och inte får chansen att jobba som det är tänkt. När kollade du 
över dina variatorer senast? 

Är primärvariatorn den som sitter längst fram i motorutrymmet. Ja nuförtiden ja. Annat 
var det förr. Tänk så här istället. Primärvariatorn är alltid den som sitter på vevaxeln. 

att skruva i äldre maskiner kanske det 
är en liten nyhet att fjädern är det enda 
sättet man via primärvariatorn kan finjus-
tera varvtalet i i förhållande till hastighet. 
Det är därför man kan köpa så otroligt 
många olika fjädrar till exempelvis Co-
met 94C Duster då man med dessa kan 
kompensera, så långt det är möjligt, att 
vikterna ger en linjär kraft över växlings-
området. Hos en modernare primär-
variator är det som sagt vikterna som 
styr det mesta efter ingreppsvarv och 
fjäderns påverkan i högre hastighet kan 
nästan förbises, i alla fall när vi pratar 
om varvtalet på full-gas. När det gäller 
lugnare körning där man inte använder 
all motoreffekt kan även nyare maskiner 
skilja sig i uppförande när man väljer en 
annan fjädertyp.

Annan fjäderkaraktär ger 
annorlunda körkaraktär
Rent allmänt kan man säga att en kraft-
fullare primärfjäder som regel är mer 
lämpad för aktiv körning men omvänt 
kan vara rent felaktig för den som gillar 
lugnare långfärdskörning. Dels är det 
samtidigt både roligt och jobbigt med 
ett högt ingreppsvarvtal och sedan kan 
man som sagt uppleva att skotern varvar 
för mycket när man försöker sig på att 
färdas med måttligt gaspådrag, detta 
märks mer om man har en äldre och 
motorsvag maskin. Men en enklare trim-
ning än att byta motorvariatorns fjäder 
finns knappast då det ibland blir skillnad 
som natt och dag då det gäller de första 
metrarna efter start och det är dessutom 
busenkelt att byta tillbaka till original om 
man tycker att skotern blev för våld-
sam. När det gäller vad man bör köpa 
så gäller som alltid grundtipset: ”kolla 
vad någon annan valt till en skoter som 
liknar din”. I dagens Google-värld behö-
ver man inte vara försökskanin om man 
inte vill men tänk också på att det är de 
som testar nya saker som lär sig något 
som andra inte kan. Ett litet ”bondtrix” 
finns naturligvis kvar att nämna och det 
är nästan helt gratis, det går givetvis att 
lägga i ett shims under fjädersätet och 
på så höja ingreppet. I vissa fall fungerar 
det utmärkt men skillnaden i ingrepp 
kan ibland bli mycket liten. Det som är 
lite fel med denna metod att man även 
förspänner fjädern när den är maximalt 
utväxlad och att den då kan passera sin 
mekaniska gräns. Faktum är att många 
fjädrar redan original är mycket nära den 
gränsen och de kan därför inte förspän-
nas mer. Man bör alltså veta vad man 
håller på med när man lägger i ett shims 
och i alla fall mäta så att fjädern inte 
bottnar innan variatorn är fullt utväxlad. 

Ju mer man meckar med snöskotrar desto sämre blir man på att slänga gamla prylar. 
Aldrig förr har chansen varit att man behöver saker som man slängt ett halvår tidigare 
som när man meckar med gamla skotrar. Köp en större hylla när du får ont om plats. 
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Färgerna skvallrar om fjädertrycket vid ett visst inspänningstryck. Lita inte på dessa färger. Olika tillverkare och olika tillverkning-
stillfällen gör att du endast kan lista ut fjäderns egenskaper med en fjädertestare. 

Hur många varv har en fjäder vid en viss längd, hur tjock är den och så vidare. En fjäder kan skilja sig markant från varandra. Återigen. Fjädertestaren ger dig svaret. 

Inget reportage känns direkt komplett utan Affes jättenäve som lika gärna kunde till-
höra King-Kong. Här ser vi två tillsynes liknande fjädrar, en gul, en ofärgad. Dessa fjä-
drar har samma starttryck men olika sluttryck. 

Här ser vi en gammal Comet-Duster variator. Som synes är fjädern mindre än vad som 
nuförtiden är brukligt. På denna variatortyp ändrar man växlingskurvan med olika fjä-
drar och inte bara startingreppet. 

Sedan ska man också tänka på att vara 
försiktig när man jobbar med fjädrar, det 
är lätt att göra illa sig om man har otur. 
Vissa variatorer kräver en del kunskap 
samt verktyg för att man ska lyckas med 
demontering. Så innan man försöker sig 
på ett fjäderbyte bör googla noga på just 
sin skotermodell. Var noga med att allt 
återmonteras korrekt efter bytet. Sedan 
är det bara att fara ut och jämföra med 
kompisarna för att se hur lyckad varia-
tortrimningen blev. Går skotern hårdare 
på rullen efteråt så är det en framgång 
och då kan man leva med lite lägre kör-
komfort! Och till sist det viktigaste av 
allt, man påverkar varken driftsäkerhe-
ten eller ljudnivån när man trimmar sko-
tern på detta sätt, så varför inte testa?
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Det sägs att man får sämre fjång i fjädern ju äldre den blir. Det stämmer då det gäller 
variatorfjädrar samtidigt som gubbar från Boden är kända för att ha konstant fjäder-
tryck. Jocke är välkänd i veteranskoterkretsar och har ägt hundratals veteranare. 

Inte för att min Puch Alabama har någonting med skotrar att göra men alla borde fak-
tiskt äga en sådan eftersom Puch troligen är den bästa mopeden någonsin. 

Just den här fjädertestaren köpte vi från Jegs i USA. Den är av enklare sort och kost-
ade runt 4000 spänn hemma, tullad och klar. Tänk om den inte visar 100% rätt? Skit i 
det. Så länge du använder samma fjädertestare och inte får råd av någon annan som 
testat en fjäder med sin testare så är det ju lugnt. 

SKISAVER Flex®

ORANGE
PANTONE RAL 2003
RGB    246, 120, 40

HSL     23, 92, 56
HSB     23, 84, 96

CMYK   0, 70, 90, 0

Copyright © 2017 Safedriving 24 AB. All rights reserved
Patent Pending
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Safedriving 24 AB
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Terminalgatan 22

SE-23539 Vellinge

46-49.indd   49 2018-09-02   15:09



Jag har skruvat overkligt mycket på 
förgasarmotorer genom åren. Fram-
för allt då det gäller motorcyklar. Jag 

har kommit fram till att när ett fordon går 
lite underligt så är det oftast om inte all-
tid bränsletillförselproblem som spökar. 
Det är med andra ord bränsletillförseln 
eller själva förgasaren/förgasarna som 
på ett eller annat sätt spökar. 

Har du en snöskoter som fungerade 
perfekt på vårkanten när du körde in 
den, men som till hösten trilskas med 
dig så kan du vara ganska säker på att 
någonting har satt igen sig i någon av 
förgasarna om du nu skulle råka ha fler. 
Personligen brukar jag då göra ren alla 
förgasare, men är du av den latare typen 
så brukar tändstiftets färg eller utblåsets 
temperatur avslöja vilken av cylindrarna 

som inte riktigt vill fungera. En IR-temp-
mätare är ett väldigt bra verktyg om man 
vill lista ut vilken av cylindrarna som inte 
vill smälla som den ska. Biltema har 
såna mätare för dryga femhundringen 
för er som är sugna. 

Håll dig för skratt
Misstänker man att det är förgasaren 
som är boven i dramat så är det bara 
att plocka isär den. Just detta brukar inte 
vara några problem, även om skruvarna 
till flottörhuset emellanåt kan trilskas och 
inte vill lossa. Milt våld och fantasi till-
sammans med lite värme brukar kunna 
hjälpa dessa skruvar på traven. Brake-
clean och tryckluft har alltid varit två 
goda medhjälpare för att få loss och bort 
skräp och avlagringar som kan sitta fast 
någonstans i förgasaren. Oftast är det 
skräpet du inte ser som jävlas och stö-
kar till bränsleblandningen. Vissa gånger 
går man bet då det gäller rengöringen 
och man vet ju aldrig riktigt när eller om 
man fått bort skräpet förrän man stoppat 
ihop allting igen och provkört fordonet. 

Just detta kan vara lite frustrerande då 
gamla förgasare, insugs- och luftburk-
sgummin brukar vara allting annat än 
samarbetsvilliga. 

Har man skruvat av och på förgasarna 

fyra gånger på en gammal trippel så kan 
man hålla sig för skratt. Lösningen på 
detta problem kan vara att antingen ge 
upp, eller att höja blicken för att hitta en 
annan lösning på rengöringsproblemet. 

Koka vatten
Ultraljudstvätten är egentligen inget nytt 
fenomen då den har funnits på markna-
den länge. Ganska nytt är i alla fall att 
den finns att köpa för oss amatörer till ett 
billigt pris. Beroende på var du letar och 
vilket prisbild du tycker är okej så kan du 
hitta en ultraljudstvätt för mellan 500 och 
5000 spänn. 
Ja naturligtvis kan du hitta en för en halv-
miljon också, men om du ska rengöra en 
förgasare till din gamla snöskoter kan 
detta kännas lite overkill. 
Storleken brukar följa prisbilden linjärt 
och en liten ultraljudstvätt är alltså bil-
ligare än en stor. Jag kollade runt lite 
och hittade en tillräckligt stor tvätt för att 
hjälpligt få ner en förgasare i på Kjell och 
Company. Den kostade precis under tu-
senlappen. Du kan hitta billigare tvättar 
men som då saknar uppvärmingsele-
ment för vattenbadet som du stoppar 
det du vill göra rent i. Man får då helt 
enkelt koka upp vattnet själv innan man 
häller i det i tvätten. Jag valde dock en 

Ultraljudsrengöraren

lite dyrare variant med uppvärmning av 
vattnet. 

Frigjorda kanaler
Har du väl köpt ultraljudstvätten, lyckats 
få upp kartongen, stoppat i kontakten 
och fyllt upp den med vatten och eventu-
ellt rengöringsmedel så börjar det enkla. 
Nu tar du din isärplockade förgasare 
och stoppar ner den i tvätten. Plocka 
isär förgasaren så mycket du kan. Ur 
med munstycket etcetera. Stoppa allting 
i tvätten. Tryck igång maskinen och välj 
gärna det längsta programmet. Låt gär-
na tvätten köra sin cykel flera gånger. Du 
kommer nu bli förvånad över resultatet. 
Den gamla ärgade förgasaren ser nu be-
tydligt nyare ut och vissa gånger helt ny. 
Förhoppningsvis ser insidan ännu finare 
ut med frigjorda kanaler som inte har det 
minsta smuts i sig. 

Hur funkar den egentligen?
Hur fungerar egentligen en ultra-
ljudstvätt? Som namnet beskriver så 
skapar maskinen ett högfrekvent ljud 
på 20-50 kHZ. Ultraljudstvätten har en 
generator som skapar en ultraljuds-
frekvens som i sin tur överförs till en 
"svängare". Denna svängare överför ul-
traljudet i en vätska där det skapas små 

De mest svårlösta 
problem blir hur 
enkla som helst med 
rätt verktyg. Vi tittar 
idag närmare på 
ultraljudstvätten. 

Av Björne
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kavitationsbubblor, cirka 0,1 millimeter i 
diameter, som imploderar mot objektet 
och därmed avlägsnar smuts från den 
önskade ytan. Rengöringseffekten kan 
förbättras med ett rengöringsmedel 
som ofta säljs i samband med ett köp 
av en ultraljudstvätt. Jag vet såna som 
låter tvätten jobba med lacknafta, diesel, 
rödsprit, diskmedel, såpa med mera. 
Tvätten ger ett bättre resultat med varm 
vätska och någon form av tillsatt rengö-
ringsmedel som sänker vattnets ytspän-
ning vilket är en fördel om vätskan ska 
nå in i de smala kanaler som  finns i 
förgasare.

Jag skulle dock vara lite suspekt och 
försiktig vad det gäller att hälla i bränn-
bara vätskor i en ultraljudstvätt. En sak 
till. Släng inte i en oljig och skitig del i 
ultraljudstvätten. Rengör objektet från 
grov smuts för bästa resultat. Du vet väl 
också att en ultraljudstvätt är perfekt för 
att rengöra kullager, halsband, ringar, 
bestick, kedjor, motordelar och allt annat 
du kan tänka dig. Googla och ta reda på 
var du hittar den bästa dealen för just din 
ultraljudstvätt. 

Det är inte helt omöjligt att en del sk-
ruvar sitter fast eller är skadade från 
föregående skruvare. En skruv kan fak-
tiskt vridas loss med en lämplig polygrip. 

Man kan antingen använda det rek-
ommenderade rengöringsmedlet eller 
blanda ihop en egen sörja efter tycke 
och smak. Lacknafta, diesel eller röd-
sprit har det snackats om att man kan 

använda. Personlligen hade jag varit lite 
försiktig med att värma upp brandfar-

liga vätskor. 

Du har en snöskoter som går lite illa. I vissa fall kan det vara skräp i förgasarna och då gäller det att vara väl utrustad på rengörings-
fronten. En ultraljudstvätt är perfekt för att rengöra både in- och utsidan på en förgasare. 

Det är vare sig svårt eller vanskligt att 
plocka isär en förgasarbrygga. Fota varje 
steg om du är osäker så att du får ihop 
allting som det en gång satt. 

Vissa förgasare sitter ihop i en brygga 
och då lär man antingen ha en stor ul-
traljudstvätt, eller orken att helt enkelt 
plocka isär den. 

Du kommer att bli förvånad över hur skitig en förgasare kan vara. Är den smutsig på 
utsidan så kan det vara lämpligt att råda bot på detta. 

Du kan antingen stoppa ner förgasaren i 
den medföljande korgen eller direkt i ul-
traljudstvätten. 
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Toppa upp med rengöringsmedel enligt rekommendation

Om du ändå plockar isär förgasarna kan det vara läge för att kolla in insugs- och luft-
burksgumminas förskaffenhet. Just detta läckage kan vara orsaken till en konstig mo-
torgång. 

Lite diesel, bensin eller brake-clean och mammas tandborste kan rekommenderas. 
Kom ihåg att ställa tillbaka tandborsten innan läggdags.

Lägg i förgasaren i ultraljudstvätten. Fyll på med vatten så att den täcker den del du vill rengöra. Är för-
gasaren eller delen för stor, rengör en del av den i taget. 

Direkt och på sekunden du sätter igång tvätten så kommer du se att det fullkomligt ru-
sar ut smuts från alla hål och ytor. 

Även om det var fullt i skit i detta hål så kan jag garantera att det är smutsen i hålen du 
inte ser, som ger maskinen en konstig gång och är själva felkällan. Den smutsen sitter 
på ställen som du inte kommer åt. 
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Du behöver inte oroa dig för att vattnet 
är rent efter några cykler med din ultra-
ljudstvätt. All smuts har nu förhoppnings-
vis lossnat från den del du ville rengöra. 

Denna rengöringsmetod fungerar. Var så säker. Du kommer bli förvånad över hur 
mycket smuts en ytligt rengjord förgasare ger ifrån sig. 

Här ser ni resultatet när förgasaren är direkt upptagen ur badet. Rengör och efterskölj 
med ljummet vatten och blås i alla hål du hittar med ett tryckluftsmunstycke. Plocka 
ihop förgasaren igen och provkör. Lycka till.

Välj antal minuter du vill köra delen i din tvätt. Har du ett värmeelement i 
din tvätt så ska du naturligtvis ha det påslaget för bästa effekt. 

Nålventilens säte har en sil på andra si-
dan. Just denna var precis fullsmockad 
med gammal skit. Helt klart en av anled-
ningarna att denna maskin flödade. 
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Att ta ett förarbevis för snöskoter 
kan vara lite krångligt om man 
bor på fel ställe. Vi på SnowRi-

der har de senaste åren utbildat hund-
ratals personer med målet att ni ska åka 
hem med ett färskt förarbevis. Vi har 
alltid målet inställt på att ni ska lära er 
det mesta ni behöver få reda på för att 
på ett säkert och lagligt sätt kunna fram-
föra en snöskoter i vårt land. Vi håller till i 
Stenis precis utanför Mora och naturligt-
vis är det många från närområdet som 
kommer till oss för att gå vår kurs men 
merparten är faktiskt från andra delar av 
landet. 

Vi håller vår förarbeviskurs under två 
hektiska dagar där du kommer få ta 
del av alla uppsatta regler, lagar och 
förordningar som du har att förhålla dig 
till som snöskoteråkare. Du kommer 
också få dig en ordentlig genomgång 
då det gäller snöskotern som fordon. I 
vår verkstad kommer du få lära dig de 
grundläggande sakerna så som att byta 
rem, tändstift och en massa andra saker 
som ur ren säkerhetsaspekt gör dig till 
en bättre snöskoterförare. Du kan vara 
helt säker på att du kommer att veta det 
mesta om fordonet snöskoter när du ge-
nomgått den här kursen. Vi lägger också 
ganska stor vikt på själva körningen ock-
så och dag två lägger vi fokuset uppe på 
vår specialbyggda bana där du kommer 
få lära dig grunden till att bli en riktigt 
bra skoteråkare. Här får du lära dig lika 
tekniker beroende på hur och var du ska 
framföra din maskin. Vi lägger också 
stort fokus på säkerhet vilket också av-
handlas på vår avlysta område. 

Här har vi har alla slags maskiner från 
sport till lössnö och arbete till förfogan-
de så att du verkligen får testa och köra 
det som marknaden erbjuder för dig 
som skoteråkare. 

Boende/övernattning
Har du långväga till oss? Vi hjälper er så-
klart hitta ett bra boende under kursen. 
Vi kan hämta och lämna dig eller dina 
ungdomar som vill ta ett förarbevis på 
buss eller tågstationen. Vi tar hand om 
er från när ni kommer hit till ni åker hem. 

Maila mikaela@snowrider.se för mer 
information angående detta så hjälper 
hon er hitta ett passande boende.

Att ha med sig!
Vad ska jag ha med mig? I kursen ingår 
studiematerial och snöskoter. Första da-
gen kör vi igenom all teori och dag två 
så är det dags att klä på sig då vi kom-
mer att vara ute stora delar av dagen. 
Du ska alltså ha med dig en fullständig 
vinterskrud där vi också rekommenderar 
riktiga skor så du inte fryser. 

En godkänd hjälm är också någonting 
du ska ha med dig dag två. Cykelhjälm 
eller liknande är alltså inte okej. 

Bra att veta. 
Du måste först och främst ha fyllt 15 år 
och nio månader för att påbörja kursen. 
Du måste ha fyllt 16 år för att göra pro-
vet och därmed få ditt förarbevis. Du kan 
alltså genomgå kursen bara du fyllt 15 
år och nio månader, men vänta med att 
skriva upp och få ditt förarbevis till den 
dag då du fyllt sexton år. Något att tänka 
på om man exempelvis fyller år i maj el-
ler juni. Passa på att ta någon av våra 
kurser under vintern. Se datum på sno-
wider.se under fliken förarbevis. 

Ta förarbevis för snöskoter
Sugen på ett förarbevis? 
Ta det hos oss på SnowRider!

hos SnowRider!

Vi har en egen teknikbana på ett avlyst område där du lugnt och metodiskt får känna 
dig fram i din egen takt. Har du aldrig kört förut så lägger vi lite mer tid med just dig. 

Den tekniska biten är viktigare än du tror. Hur är en snöskoter uppbyggd, hur byter man rem eller tändstift, hur spänner man en 
matta. Vi går igenom det mesta. 
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Variant nummer ett
Du kan ta ditt förarbevis på två olika sätt. 
Antingen tar du och anmäler dig till en av 
våra helgkurser där du helt enkelt viger 
en lördag och söndag till detta. Vi börjar 
på lördag morgon och på söndag kväll 
har du gjort uppskrivningen och har du 
då hängt med under helgen så har du 
också troligen klarat provet. Du får då 
köra snöskoter samma kväll. 

Variant nummer två
Du kan göra teoridelen under en av våra 
utvalda lördagar eller söndagar under 
hösten. Den praktiska delen inklusive 
körning och provskrivning gör du under 
en av våra utvalda lördagar och sönda-
gar så fort snön kommer. Detta gör att 
du slipper en eventuell övernattning om 
du så önskar och helt enkelt kommer 
upp vid två olika tillfällen. Enkelt. 

Vill du ha reda på mer om denna 
förarbeviskurs som är lite utöver det 
vanliga så ska du knappa in dig på 

www.snowrider.se. 

Aktuella datum för 
snöskoter-förarbeviskurs v
intersäsongen 2018/2019 

hittar ni på www.snowrider.se
under fliken förarbevis

Utbildningen tar 16 timmar
Pris 3200:-

Under våra kurser får du lära dig det mesta du behöver kunna för att sedan ge dig ut i vildmarken. Att lära sig bli en duktig skoter-
åkare tar lång tid. Vi lär dig grunderna och ger dig verktygen till att komma dit. 

Skoteråkning är så mycket mer än att bara åka snöskoter. Här får du lära dig allt från själva körningen till att exempelvis spänna fast 
en snöskoter på bästa sätt. 

Vi har teoretiska samt praktiska bitar att gå igenom både inom och utomhus. 

Två olika sätt 
att ta ditt 
förarbevis

Är ni fler än 8 
personer så kan 

man önska datum 
som inte behöver 

vara lördag-
söndag. Vi har 

flera företag som 
gjort detta som 
ett roligt event! 
Välkommen med 

din förfrågan

mikaela@snowrider.se
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Ingenting är väl så frustrerande som 
när du inte kommer åt att skruva, se 
eller kunna bilda dig en uppfattning 

om vad som händer på ett visst ställe. 
Lösningen på detta brukar allt som of-
tast vara att helt enkelt skruva bort saker 
för att i slutändan komma åt att se eller 
mecka på ett visst ställe. Frustrationen 
när du tappat den där sista skruven in 
under skotermotorn är inte schyst. Visst 
du kanske har en ny skruv, men vi med 
lite erfarenhet vet att det aldrig är bra att 
ha en lös skruv under huven. En skruv 
som du kan ge dug fan på kommer att 
hamna i luftburken eller mellan variator-
skivorna. Skruven måste alltså bort. Men 
för att ta bort den måste man lokalisera 
den. Då är en inspektionskamera perfekt 
för det jobbet. Är du orolig över din för-
bränning? Stoppa ner inspektionskame-
ran i förbränningsrummet. Den  

här lilla smarta kameran från Indu-
striverktyg IDG-Tools AB har en 3.5” 
färgskärm och inspelningsbar video/
bild funktion. Lagring sker på SD kort 
(32Gb). AV utgång och USB port. 
Mycket smidig och tunn flexikabel med 
mikrokamera för åtkomst i så små hål 
som drygt 5 mm. Mikrokameran har 
topplins och sidolins som är växlingsbar 
under pågående inspektion. Detta inne-
bär att man mycket lätt kan inspektera 
väggar med ”sidobild” och blixtsnabbt 
växla till ”framåtbild” igen vid inspektion 
av hålrum, dessutom är kabeln vridbar 
180°.Som tillval finns en 3 meter lång 
flexikabel med enbart toppkamera för 
inspektion av längre rör.

Kameran kostar runt 5500 + moms 
och är enligt mig värd varenda spänn. 
Mer information på www3.industriverk-
tyg.se

Inspektionskameran
Att ha möjligheten 
att titta runt ett hörn 
skulle många gärna 
ha. Faktum är att den 
möjligheten finns. 
Kolla in IDG tools 
inspektionskamera.

Bilden är skaplig, men lite grynig framförallt när du filmar nära. Känner du dig lite ledsen en dag så är 
det bara att filma sig själv. Är du ensam 
hemma kan du alltid filma dig på ställen 
du aldrig annars ser. 

Du kan få en klockren avläsning av för-
bränningsrummet eller i cylindern. Är 
någonting skadat. Går den för snålt.

Den lilla kameralinsen längst fram har också en ganska kraftig ledlampa som lyser upp 
i mörkret. 
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JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00 

Skoterforum i 
Bräcke 
Sveriges Sn škoter ǩares Centralorganisation, SSCO, har valt att l ǧga řets skoterforum i Br čke. 

Vi h ľler till p  ̌J m̌tkrogen. 

Program 

Fr ň 10.00 visas řets nyheter fr ň de flesta skoterfabrikat. Detta sker naturligtvis utomhus.          
Dessutom en del tillbeh ř m.m. Det har nog slunkit med en och annan fyrhjuling ocks .̌ 

I konferenslokalen avhandlas allehanda intressanta skoterfr ǧor som, betalleder, f řarbevis, regler och 
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Mot kv ľlen ř puben p̌pen, med after skoter-band, som spelar live. 

Fri entr .̌ 

Välkomna! 

N řmare information: 
Telefon: 070-326 97 55 
Janne Sund 
E-post: jan.sund@ssco.nu 
www.ssco.nu 
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SSCO-G ř din r št h řd. 
 
SSCO-F ř din skull. 
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N řmare information: 
Telefon: 070-326 97 55 
Janne Sund 
E-post: jan.sund@ssco.nu 
www.ssco.nu 
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Yamaha Sidewinder 

B-TX LE 153

Sidewinder B-TX LE 153 är en av de 
mest sålda modellerna i  

segmentet crossover.
Vill du säkra din skoter till vintern är det dags att beställa nu. 
Fram t.o.m. 15 november får du  dessutom 4000:- i snowcash.

Kontakta din återförsäljare för mer information.
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Dagen startade med att de 64 täv-
lande fick välja en burk Red Bull, 
under stod ett nummer som var 

startnumret. Den första åkaren att korsa 
mållinjen av de två vann sitt race och 
gick vidare till nästa runda. 32 elimine-
ringsrundor kördes innan man kunde 
kora den första Red Bull mästaren. Man 
hade byggt upp två identiska innovativa 
banor bredvid varandra, så de tävlande 
kom inte i kontakt med varandra utan 
kunde koncentrera sig på sitt egna spår. 
Banan mätte 550 meter och en höjdskill-
nad på 110 meter. Innehöll åtta sektio-
ner per bana med velodromkurvor, en 
bro, gaphopp, transfers och whoopisar. 
Tävlingen var bara öppen för snöskotrar, 
men man plockade också in 16 snow-
bikes som var med som en uppvisning. 
Tanken är att ha med snowbikes nästa 
år om tävlingen återkommer. Då kanske 
man också kör en amatörklass och en 

proffsklass, för intresset kommer helt 
klart vara större nu när man fått se vad 
man kan bygga för tävlingsarena.

Nya idéer
Veckorna innan eventet släpptes en 
animerad video över banan där allt 
såg perfekt ut, när man sedan såg det 
färdiga bygget så blev man fortsatt im-
ponerad vad man byggt ihop. Man be-
hövde över 10 000 ton snö och ungefär 
120 timmar för att bygga banan. Man 
ville ta hillcross till en ny nivå med nya 
idéer. Man försökte återuppfinna vissa 
funktioner som aldrig hade använts i ett 
skoterevent. Banbyggaren Rene Caza 
ville mixa motocrosselement in i banan, 
så man behövde tävlanden som kunde 
hantera alla typer av åkning. Hade man 
tajmingen, farten och kontrollen så hade 
man en stor fördel mot andra tävlanden 
som inte vågade stå på i banan. Man 

Red Bull Sledhammers
I våras kördes debuttävlingen av Red Bull 
Sledhammers på Ski La Réserve i Quebec, 
Kanada. Ett hillcrossevent i head to head format 
för både män och kvinnor, en öppen klass för 
alla, där pengar och ära stod på spel. Red Bull 
hade byggt en utmanande bana av element 
som aldrig tidigare hade kombinerats eller 
byggts ihop av snö, för snöskoter.

Av: Mattias Klockar

tappade snabbt tid i vissa sektioner om 
man inte kunde behärska skotern och 
banan till fullo, då var det bara att packa 
ihop och hem och träna. De 64 platser-
na till tävlingen tog snabbt slut. Ungefär 
hälften av de tävlande var amatörer och 
30 professionella skoteråkare från USA 
och Kanada. En av de tävlande kom 
också från ett av de nordiska länderna. 
De tävlande körde allt från skotercross-
maskiner, mountainmaskiner till ledma-
skiner. Inga regler fanns för motorer eller 
modifikationer.

LaVallee på plats
Snöskoterikonen Levi LaVallee och den 
kände mountainbikeåkaren Darren Ber-
recoth var på plats, för att ge input och 
göra förbättringar av banan för både 
snöskoter och snowbike. LaVallee täv-
lade inte själv men blev nöjd över vad 
han såg och tog själv några åk i banan 

tillsammans med Berrecoth som körde 
snowbike.

"I min bok, var Red Bull Sledhammers 
en stor framgång", sade Levi LaVallee 
efter tävlingen. "Banan var riktigt bra, 
tävlingen var imponerande och publi-
ken var fantastisk. Jag är ivrig att se hur 
nästa upplaga kommer att se ut".

Larry Enticer som vi sett ladda på med 
sin gamla Yamaha ET 340 i diverse vi-
deos på nätet dök också upp i Quebec. 
Han och LaVallee visade sina talanger 
och bjöd publiken på lite go racing i ba-
nan, självklart körde Larry med sin ka-
rakteristiska jacka och jeans och öppna 
hjälm som vi är vana att se han i.

Yngsta 16 år
Många av åkarna som tävlade hade ta-
git chansen att få vara med och köra ett 
Red Bull event och var riktigt exalterade 
att få vara med. Flera visste att de inte 

Foto: Dan Mathieu/Red Bull Content Pool.

Levi LaVallee tävlade inte själv men vart nöjd vad han såg och tog själv några åk i ban-
an. Foto: Scott Serfas/Red Bull Content Pool.
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hade någon chans på någon vinst, utan 
njöt av att få vara med. Yngst i startfältet 
var 16 år och äldst var 54 år, så det var 
en riktigt stor spridning på åldrarna. Ef-
ter att alla elimineringsrundor hade körts 
stod slutligen stod Evan Loschiavo från 
Vermont och Max Taillefer från Quebec 
i finalen för att köra om vinsten. Där var 
det Taillefer som korsade mållinjen först.

"Evenemanget var riktigt coolt. Jag har 
tävlat i USA och Kanada hela säsongen, 
det är fantastiskt att vinna hemma", sade 
Taillefer efter vinsten.

Tvåa blev då Loschiavo och som trea 
körde Éric Boudreau-Bélanger från 
Quebec in. Fyra blev motocrossama-
tören Jean Robert som imponerande 
körde sin första snöskotertävling och 
tog sig riktigt högt upp i resultatlistan.

Red Bull hade byggt en utmanande bana av element som aldrig tidigare hade kombinerats eller byggts ihop av snö för snöskoter.

De 64 platserna till tävlingen tog snabbt 
slut. Ungefär hälften av de tävlande var 
amatörer och 30 professionella skoter-
åkare från USA och Canada. Foto: Scott 
Serfas/Red Bull Content Pool.

Banan mätte 550 meter och en höjdskillnad på 110 meter. Innehöll åtta sektioner per bana med velodromkurvor, en bro, gaphopp, 
transfers och whoopisar. Foto: Dan Mathieu/Red Bull Content Pool.

 Larry Enticer kom också förbi med sin gamla Yamaha 
ET 340. Han och LaVallee visade sina talanger och bjöd 
publiken på lite go racing i banan. Foto: Scott Serfas/
Red Bull Content Pool.
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Tävlingen kördes på Ski La Réserve i Quebec, Kanada. 
Foto: Félix Rioux/Red Bull Content Pool.

 Många av åkarna som tävlade hade tagit chansen att få vara med och köra ett Red Bull event och var riktigt exalterade att få vara med. Flera visste att de inte hade någon chans 
på någon vinst, utan njöt av att få vara med. Foto: Scott Serfas/Red Bull Content Pool.

 Snöskoterikonen Levi LaVallee var på plats för att ge input och göra förbättringar av 
banan. Foto: Scott Serfas/Red Bull Content Pool.

Yngst i startfältet var 16 år och äldst var 54 år, så det var en riktigt stor spridning på ål-
drarna. Foto: Scott Serfas/Red Bull Content Pool.
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Prispengar
1:a $2,500 CAD
2:a $1,500 CAD
3:a $1,000 CAD

Banbyggaren Rene Caza ville mixa motocrossele-
ment in i banan, så man behövde tävlanden som 

kunde hantera alla typer av åkning.
 Foto: Scott Serfas/Red Bull Content Pool.

 Man behövde över 10 000 ton snö och ungefär 120 timmar för att bygga banan. 
Foto: Scott Serfas/Red Bull Content Pool.

Tävlingen var bara öppen för snöskotrar, men man plockade också in 16 snowbikes 
som var med som en uppvisning. Foto: Félix Rioux/Red Bull Content Pool.

 Den första åkaren att korsa mållinjen av de två vann sitt race och gick vidare till näs-
ta runda. 32 elimineringsrundor kördes innan man kunde kora den första Red Bull 
mästaren. Foto: Scott Serfas/Red Bull Content Pool.

Tre nöjda deltagare på pallen. Max Taillefer tog hem förstaplatsen, tvåa Evan Loschia-
vo och trea Éric Boudreau-Bélanger. Foto: Dan Mathieu/Red Bull Content Pool.
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Mycket kan man säga om Skinz 
heliumkit för Arctic Cats 
lössnömodeller. Snygg kanske 

inte är det första ordet som kommer 
upp i huvudet. Skitful däremot, men 
också tuff, fantastisk och helt underbar. 
Pontus Widman på Ignition (som säljer 
Arctic Cat och Polaris) i Gällivare sålde 
för något år sedan ett Heliumkit till en 
kund som ville kitta upp sin M 8000 LTD 
(LTD = långkyl och elstart). Naturligtvis 
satt kåpsetet som en smäck och jag kan 
tänka mig att alla slogs av häpnad när 
dom såg den ultrafräna Catten. Jag kan 
också tänka mig att kunden var kung i 
Gällivare och att han fi ck alla brudar 
han ville ha på grund av detta Heliumkit. 
När kunden sedan valde att byta in sin 
maskin så var Pontus snabb att lägga 
vantarna på maskinen och använde 
den hädanefter som sin egen. Nu sitter 
det ett Speedwerx stage II kit monterat 
vilket i sin tur betyder nytt Y-rör, pipa, 
reeds och en PC-5:a. Just nu fi nns det 
tankar på en Skinzframvagn samt den 
nya tanken med dyna som gör den här 
maskinen om möjligt ännu fränare. Jag 
kan tänka mig att det numera är Pontus 
som är den mest eftertraktade killen i 
byn. Ja, i alla fall så länge han åker om-
kring på sitt Helium-monster. Men håll ut 
ni andra oskulder och övriga stackare i 
Gällivare, den kan bli till salu efter den 
här säsongen och då är det bara att slå 
till. Då blir det göka.

Skönheten ligger i 
betraktarens öga brukar det 
ju heta och man blir lite extra 
glad när det fi nns folk i detta 
land med samma dåliga 
smak som en själv. 

Heliumkitet är utan tvekan en stämningshöjare av rang och jag tycker att du inte ska tveja 
då det gäller att beställa ett nu på direkten. 

Fulast i byn
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De gröna a-armarna avslöjar att det här är en Arctic Cat. Ny Skinz-framvagn är dock 
på gång. 

Pontus Widman är vida känd för sin utmärkta smak då han vet hur en frän och snygg 
snöskoter ska se ut. 

Ett Speedwerx stage II kit sitter numera på plats vilket i sin tur betyder pipa, Y-rör, 
reeds och en PC-5:a. De du. 
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Kläder & Tillbehör

Reservdelar & Service

Alltid stort lager av nya och begagnade skotrar

Häng med på Leonardens långturer 

Kontakta oss för mer info
0280-260 65
booking@leonarden.se
www.leonarden.se YAMAHA STORE SÄLEN

BETTER RIDES. BETTER RIDERS.

HAR SKOTERN SKURIT?
NIKASIL® CYLINDER REPERARTIONER

SNABBT OCH ENKELT

Tel: 036-13 40 96

WWW.BLIXTENSRACING.SE
GRATIS FRAKT TILL OSS VIA HEMSIDAN!

FÖRE EFTER



Namn: 

Adress: 

Postnr&Ort:

Tel:

Komplett verkstad för alla ändamål!

Stort lager på 
utbytescylindrar 

och vevaxlar

0684-294 50
motorfritid.com

Kompletta isrivarsatser till 
Yamaha, Ski-Doo, Lynx & Arctic Cat.

Läs mer om våra isrivare och spridarrengöring på vår hemsida

TR Skoter     Mek AB
www.tr-skoteromek.se

Vi utför rengöring av spridare till Bombardier skoter -vattenskoter & båtmotorer

www.tr-skoteromek.se

Svensktillverkade

2  och 3 KROKS ORIGINALET

Isrivare
Kompletta isrivarsatser till 

Yamaha, Ski-Doo, Lynx & Arctic Cat.

Läs mer om våra isrivare och spridarrengöring på vår hemsida

TR Skoter     Mek AB
www.tr-skoteromek.se
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Svensktillverkade

2  och 3 KROKS ORIGINALET

Isrivare

Kompletta isrivarsatser till 
Yamaha, Ski-Doo, Lynx & Arctic Cat.
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Isrivare

support@tr-skoteromek.seeriksgarden.se

Välkommen till  
Funäsfjällens  

bästa skoterhotell!

Stockholm | Sweden | www.jumbostay.com | Bokning: 08-593 604 00

VÄRLDENS 

BEKVÄMASTE 

FLYGPLAN!
Vi erbjuder en unik övernattnings-
upplevelse mitt på Arlanda.

I vårt ombyggda flygplan kan du bo i eget  
eller delat rum. Eller varför inte boka  
hela planet inför gruppresan?

Alla rummen har fönster, tv, gratis  
WiFi och bäddade sängar. Frukost,  
parkering och busstransfer ingår.  
Vårt café/reception är öppet dygnet runt.

Vi säljer, installerar och servar all 
utrustning för verkstäder:

• Lyftar • Däckmaskiner  
• Hjulinställare  • Kompressorer
• Oljeutrustning  • Avgasutsug

23.500:-

Kompakt och tar liten plats 
i verkstaden, klarar av 
buss- och lastbilsdäck 
samt Super singel däck. 
Finns för montering 
i servicebuss.

RPM Service AB 
Vi utrustar bilverkstäder  
med all tung utrustning

Vi samarbetar med  
RAVAGLIOLI, FILCAR & AIRCENTER

RPM Service AB
Dalhemsvägen 42, 141 46  Huddinge

08-711 18 90, www.rpmservice.se

DÄCKOMLÄGGARE 

För mer information, besök 
www.ravaglioli.it

59.900:-

SUPER SINGLE

PAKETPRIS74 500:- 

Vi säljer, installerar och servar all 
utrustning för verkstäder:

• Lyftar • Däckmaskiner  
• Hjulinställare  • Kompressorer
• Oljeutrustning  • Avgasutsug

23.500:-

Kompakt och tar liten plats 
i verkstaden, klarar av 
buss- och lastbilsdäck 
samt Super singel däck. 
Finns för montering 
i servicebuss.

RPM Service AB 
Vi utrustar bilverkstäder  
med all tung utrustning

Vi samarbetar med  
RAVAGLIOLI, FILCAR & AIRCENTER

RPM Service AB
Dalhemsvägen 42, 141 46  Huddinge

08-711 18 90, www.rpmservice.se

DÄCKOMLÄGGARE 

För mer information, besök 
www.ravaglioli.it

59.900:-

SUPER SINGLE

PAKETPRIS74 500:- 

www.yngvessonsmaskin.se

Vi ligger på Europas 

STÖRSTA reservdelslager!

Butik/ Reservdelar:0951 - 773 45

0680-220 23 070-314 20 66
www.skoterochmotor.se
Nytt & Begagnat    Verkstad

B R Ö D E R N A



För extramaterial föij snowrider

Svarskort 

-Posta redan idag!

OBS! PRISERNA GÄLLER ENDAST INOM SVERIGE.
Prenumerationen övergår i en bekväm tillsvidareprenumeration. 

Beställningen går även att göra på www.snowrider.se 
Kontakta oss för prenumeration utanför Sverige pren@snowrider.se

SVARSPOST
788 066 000
792 20  MORA

B Porto Betalt

SVERIGEJA Jag vill ha 6 nummer av tidningen  för endast 335:- 
JA Jag vill ha 12 nummer av tidningen  för endast 635:- 

Namn: 

Adress: 

Postnr&Ort:

Tel:

Prenumerera!
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2018/2019

Nästa nummer
 i butik

25 oktober 2018

6 nummer 1 år 
 Inom Sverige 335:- 

Utanför Sverige (inom norden) 407:-  

12 nummer 2 år 
Inom Sverige 635:-

Utanför Sverige (inom norden) 779:-  
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