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WATERCROSS

SnowRider, när du behöver tröst!

BYGG EN EGEN VAGN - STACKARS KRAKEN!

ALLT FRÅNALLT FRÅN
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www.sledstore.se

- Fraktfritt över 1000kr
- 60 dagar öppet köp
- Lägsta prisgaranti
- Gratis storleksbyten
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Raven Charge 2.0 WP (Vattentäta) är ett par riktigt 
fina och prisvärda skoterkängor, lämpade för såväl 
led- som friåkning. Den låga vikten gör dem mycket 
sköna att gå i, samt ger en smidig känsla på skotern. 
Den grova gummisulan är rejäl för att inte slitas ut 
av de vassa fotstegen på dagens skotrar. Fodret är 
tjockt och varmt, men utan att bli klumpigt eller 
begränsa dig i din körning. Kort och gott, ett par 
rackarns fina kängor för pengarna!

Skoterkängor Raven Charge 2.0 WP

999 krFRÅN

PASSA PÅ

30% RABATT
ATT UTNYTTJA DETTA EXKLUSIVA 

SNOWRIDER ERBJUDANDE OCH FÅ

PÅ DESSA FANTASTISKA KÄNGOR

SNOWRIDER30

ANVÄND KOD:

OBS GILTIG TILL 2019-09-30
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     www.yamaha-motor.se

2020 SIDEWINDER TURBO 

www.yamaha-motor.se

Sidewinder M-TX LE 153

DO YOU DARE TO BE A REBEL?



Hej alla SnowRiders!
Jag vet inte hur ni tillbringar er sommar och årstiderna där inte snön ligger över vårt avlånga land, men ni kanske som jag är uppta-
gen med livet och allt som hör därtill. Eftersom jag jobbat med snöskotrar i drygt 25 år och vintertid kör extremt mycket med detta 
fordon så har jag faktiskt inte ett jättesug efter just snöskotern under de varma månaderna. Jag ser samtidigt att massor av våra 
läsare verkligen längtar till vintern och allt denna årstid innebär. Jag ser också att vi alla fyller tomrummet med andra motorfordon 
av alla de slag. Jag ser att vattenskotrar, crossar, fyrhjulingar, motorcyklar och alla slags bilar också tillhör vårt gemensamma 
intresse. Jag är övertygad om att snöskoteråkaren som gemensam grupp lägger betydligt mer pengar på våra intressen året runt 
än någon annan grupp. Om detta är ett friskt beteende eller inte ska jag lämna därhän, men faktum är att det är roligt i alla fall. 
Personligen har jag genom åren samlat på mig en relativt stor samling av motorfordon, av alla de slag ska jag tillägga. 

Jag tror att jag täckt upp de fl esta kategorier av fordon under årens lopp och till dags datum är det nog bara stridsvagn och 
pistmaskin som jag inte varit stolt ägare till. En vis man sa en gång. ”Har du råd att köpa en pistmaskin, så har du inte råd att 
använda den”, vilket jag tagit till mig och därför undvikit detta komplicerade fordon. Även om jag emellanåt sneglat på Blocket på 
någon enklare mindre variant. Men i slutändan har jag alltid låtit objekten vara och kommit till sans. 

Även om det är roligt med motorfordon så är det lätt att komma till den punkten där fordonen äger dig och inte tvärtom. Därför 
är jag inne i en fas där jag försöker decimera mängden fordon i fl ottan istället för tvärtom. Moget och skönt enligt vissa vänner i 
min närhet. Gubbigt och dåligt enligt andra. 

Kommande vinter
Vår säsong börjar alltid i början av augusti oavsett väder, vind, vinterkänslor och humör. Vi har då en månad på oss att färdigställa 
SnowRider nummer ett för säsongen samtidigt som tusen andra saker ska falla på plats. Personligen gillar jag årstiden, stressen 
och känslan av att det snart är vinter. I augusti har jag faktiskt fått lite nog av sommaren, i alla fall om den varit varm. Till den här 
säsongen, som faktiskt är SnowRiders 23:e i ordningen, så har vi en hel del nya grejer på gång vilket vi ska gå in lite närmare på 
framöver. Vi är inte på något sätt nöjda och mätta utan kommer att fortsätta att utveckla alla våra medier för att också fortsättnings-
vis ha en ledande position i skotermediabranschen. Vi är i alla fall laddade för ytterligare en säsong och du kommer under hösten 
få ta del av våra nyheter för denna säsong. 

Bromsning
Det där med att ta reda på vilken effekt en viss skotermodell har, är ett hett ämne. Ett ämne som vi och ni älskar att grotta ner oss 
i. Det fi nns många självutnämnda experter i ämnet samtidigt som känslorna fl ödar när en viss maskin inte levererar det ”internet” 
har bestämt att den ska ha. Faktum är att tillverkarna själv är ärliga då det gäller effektangivelser i och med att dessa alltid sitter 
på chassit. De brukar nästan alltid matcha de verkliga siffrorna som vi får fram hos Mc Xpress i Piteå varje år. Detta till trots så 
pratas, grinas och baktalas det på alla slags forum när siffrorna blir offentliga i och med våra bromsningar. Folk har hört, sett och 
vet allt annat än sanningen vilket är extremt roande att följa då vi vet exakt hur mycket hästkrafter en viss motor ger under de fl esta 
förhållanden. Nytt för i år är att vi ska börja testa olika ”effekthöjande” produkter, knep och trix för att en gång för alla ta reda på 
om och varför en maskin ger mer eller mindre hästkrafter efter en modifi ering. Extremt intressant samtidigt som vi kommer att 
tända eld på internet och de forum där man vill diskutera detta. 

SnowRider TV
En sak ska ni veta. Nämligen att SnowRider TV har blivit extremt populärt och fått massa tittare. Vi släpper drygt 25 program per 
säsong och dessa kan man titta på via Facebook, Instagram och Youtube. Tillsammans genererar dessa medier ett förvånansvärt 
stort antal tittare varje vecka under vintern. Vi är överlägset störst i vår bransch. Grymt roligt och inspirerande för oss och för 
våra annonsörer. 

Dessa program är gratis att titta på för er och betalas 
istället av engagerade annonsörer som jag tycker att ni ska 
gynna och uppmärksamma. Berätta för dom att ni tittar på 
SnowRider TV, dela våra program och hjälp oss att kunna 
göra ännu bättre produktioner. Snart är Skoterns dag här 
och SnowRider TV med den. Väntan är snart över.  

Som sagt. Vi är tillbaka och säsongen har startat. 
   
Chefredaktör Björn Friström 
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Stänkskyddet längs bak på tun-
neln på våra snöskotrar har två 
huvuduppgifter som bägge är 

viktiga. Dels ska det naturligtvis förhin-
dra att bakomvarande trafik helt sprayas 
ner av snö, is och diverse bråte som 
skotermattan drar med sig men det 
är dessutom viktigt för kylningen hos 
vätskekylda skotrar. Snö och is far runt 
i tunneln och tack vare stänkskyddet 
kommer tillräckligt med kylande vatten 
i frusen form att träffa värmeväxlarna 
som sitter i tunneln och framför drivax-
eln. Men för den prestandaorienterade 
lössnöentusiasten är stänkskyddet bara 
i vägen och mer ett nödvändigt ont när 
man transporterar sig efter skoterled. 
I pudret vill man helst vara utan gum-
miläppen längst bak och det finns i dag 
en del lösningar där man helt enkelt 
knäpper lös stänklappen och fäster den 
på tunneln när man gör egna spår.

Tävlingsmaskiner
I tävlingssammanhang är det inte alls 
lämpligt att köra utan stänkskydd ef-
tersom snösprutet då ställer till stora 
svårigheter för bakomvarande förare i 
försök att vinna placeringar. Därför har 
Svemo tydliga anvisningar som säger 
att: ” Snöskoter ska vara försedd med 
stänkskydd av styvt plastmaterial som 
kan fånga upp delar som lossnar. Stänk-
skyddet får inte sluta högre än 100 mil-
limeter från marken med föraren sittande 
i körställning. Bredden på stänkskyddet 
skall vara sådan att det minst täcker 
mattbredden.” Tidigare fanns en text 
som bestämde att även en mekanisk 
begränsning var nödvändig men det 
kravet togs bort då det styva plastma-
terialet inte ska behöva någon mekanisk 

Att stänka eller inte stänka är faktiskt frågan? 
Bättre stänkskydd för maskinerna i skotercross?

begränsning enligt Svemo. Frågan är 
bara om denna regel är tillräckligt bra 
och uppdaterad nog för dagens maski-
ner och den körstil som nu gäller? Den 
funderingen har en känd tävlingsförare 
från förr då han anser att sporten skulle 
tjäna på att alla körde med ett bättre 
konstruerat stänkskydd. Det är alltså 
skoterprofilen Bengt Olov Westerlund 
(Bengan i Östersund) som har kontak-
tat oss på SnowRider och berättat om 
sina tankar om detta. Han har bevittnat 
fler skotercrosstävlingar än de flesta och 
anser att snösprut är ett problem som 
borde lösas. Tävlingarna skulle enligt 
han bli bättre både för deltagarna samt 
för publiken om man minskade stänket 
från framförvarande maskin. Omkör-
ningar skulle förenklas vilket både ger 
en mer underhållande sport samtidigt 
som säkerheten förbättras. Bengan har 
därför tagit fram tre olika förslag på en 
ny typ av stänkskydd som han hoppas 
ska resultera i en standardiserad stänk-
lapp i tävlingsreglementet. Han nämner 
även att ISR, som är Svemos motsva-
righet i USA, anser att snösprut är ett 
stort problem och att man har en dialog 
med tillverkarna att lösa detta till nästa 
säsong. Vi har här bilderna på Bengans 
förslag med en kort presentation om 
hur de fungerar. Då ingen av oss på 
SnowRiders redaktion är aktiva tävlings-
förare längre  (Björn var det en gång, på 
den tiden när Bill Clinton var president i 
USA) vet vi inte hur stor denna fråga är. 
Därför vore vi glada att få in åsikter från 
er som tävlar i dag. Maila därför gärna 
oss och berätta om ni tycker att det be-
hövs  nya regler gällande stänkskydd för 
skotercross.

Här är första varianten på ett bättre stänkskydd. Nedre delen är mekaniskt fäst i 
skotertunneln och följer med i fjädringsrörelsen utan att släppa ut snösprut på bakom-
varande förare

Här är variant 2 som är snarlik men är fäst i boggiskenan.

Slutligen den tredje varianten som faktiskt påminner lite om den lösning Lynx kom 
med på förra årets BoonDocker. Detta är dock en ”snötätare” konstruktion tack vare 
sin mekanik som tillåter att gummit följer marken under hela fjädringsrörelsen.

Av: Affe Punchtrucken Sundtsröm 
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Utforska nya platser med
Ski-Doo Expedition

En tillförlitlig följeslagare på färden 
Nya Lynx Commander



NYTT & NOTERAT

Med digital termostat och timer, vätskeavgasning och minnesfunktion. Utmärkt 
för rengöring av smådetaljer och delar som förgasare, ventiler och spridare m.m. 
Under tanken sitter ett element som skapar en hög frekvens och orsakar vibra-
tioner. Miljoner med små spetsiga bubblor brister mot det som ska rengöras och 
når in i små hål, falsar och gängor som normalt är oåtkomliga med andra tvätt-
metoder. Fylls med vatten blandat med rengöringsmedel och värms upp till ca 
65°. Pris 2 660:- kronor, mer info på www.verktygsboden.se

Nac Pak har den perfekta kombinationen av lastutrymme, tillbehör, bärka-
pacitet och snabb tillgång. Den nydesignade Nac Pak har allt det du be-
höver för en hel dag utomhus men fungerar lika bra som en vanlig skol-
ryggsäck. Avtagbar vattenresistent verktygsväska, fack för glasögon. Extern 
förvaring för lavinsond & spade. Stor nog för en bärbar dator. 3M Scotchlite 
refl exer. Kompressionsband. Vissla för nödsituationer. ”Heavy Duty” Nylon 
konstruktion. YKK Dragkedjor. Kompatibel med Hydrapak 3 liter. (säljs sep-
arat). Pris 1 200:- kronor, mer info fi nns på www.klim.com

Klim Ryggsäck

MARCUS DORSCH 
LÄGGER AV
Efter mycket tänkande är det dags att lägga hjälmen på hyl-
lan. Startade karriären 2011 och körde skotercross professio-
nellt under fyra säsonger. Men nu är det dags att se vad nästa 
kapitel i livet leder till, vi säger lycka till ännu en gång.

ULTRALJUDSTVÄTT
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Makita DMR202B är en kompakt 
Bluetooth-högtalare som drivs av ett 
batteri på 12V eller 18V, alternativt 
med medföljande nätadapter. Hög-
talaren är även utrustad med AUX-
ingång, förvaringsfack samt USB-
port för laddning av mobil enhet. 
DMR202B är IP64 klassad för att 
klara tuffa förhållanden som damm 
och fukt. Mer info på 
www.makita.se

BLUETOOTH-HÖGTALARE

Nya skoterkollektionen är släppt, 
in och kolla på www.fxrracing.com

Efter att ha funderat fram och tillbaka en tid så har Nisse bestämt sig för att avsluta 
sin skotercrosskarriär. Största drömmen var att köra professionellt i USA, där han nu 
spenderat två fulla säsonger. Men nu är det dags för nya utmaningar, kanske vi får se 
Nisse på banan igen i framtiden. Vi säger lycka till.

Osmo Mobile 3 är DJI:s senaste 
handhållna gimbal för mobiltele-
foner. Den har en ny ihopfällbar de-
sign, enkelt gränssnitt och har fl era 
roliga och användbara funktionslä-
gen. Perfekt tillbehör om du enkelt 
vill skapa stabila fi lmklipp med din 
mobil. Upp till 15 timmars batteritid. 
Pris 1 199:- kronor, mer information 
fi nns på www.dji.com

2020 kollektionen fi nns nu ute, kolla in 
den på www.tobeouterwear.com

FILMA STABILT MED

FXR 2020

TOBE

NISSE KJELLSTRÖM SLUTAR

Osmo Mobile 3 är DJI:s senaste 
handhållna gimbal för mobiltele-
foner. Den har en ny ihopfällbar de-
sign, enkelt gränssnitt och har fl era 
roliga och användbara funktionslä-
gen. Perfekt tillbehör om du enkelt 
vill skapa stabila fi lmklipp med din 
mobil. Upp till 15 timmars batteritid. 
Pris 1 199:- kronor, mer information 

2020 kollektionen fi nns nu ute, kolla in 

FILMA STABILT MED

TOBE

MOBILEN
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Vissa människor man möter är an-
norlunda, sticker ut, och får en 
att stanna upp och undra hur det 

står till med personen i fråga. Känslan 
kan vara negativ, men också positiv 
då det där ”annorlunda” kan vara nå-
gonting bra. Andreas Hedlund, eller 
Voodoo-Doktorn som han också kallas, 
från Arvidsjaur är helt klart en av de där 
personerna som får en att reagera posi-
tivt då han både har skaparglädje, kun-
nande och viljan att göra någonting av 
sina idéer. Vi ska utveckla det där med 
Voodoo-Doktorn. Voodoo-Doktorn är 
Andreas alterego på youtube där han vi-
sar sina upp sina byggen. Grym kille den 
där Voodoo-Doktorn måste jag säga. 

Han har genom åren samlat på sig 
och renoverat otaliga veteranikoner i 
form av ovanliga snöskotrar. Alla av 
märket Yamaha. Han är utan tvekan Ya-
mahofil vilket är en läggning en del män-
niskor faktiskt lagt sig till med. Vi dömer 
såklart ingen och tycker att det är bra att 
han har hittat hem vad det gäller denna 
fetisch. 

Nu är det fullt under huven
Andreas har som sagt en sund relation 
med 70-tals veteranskotrar från Yamaha, 
men också med semi-veteranare från 

Voodoo-Doktorn 

En krake kan betyda många saker och det är väl upp till iakttagaren att avgöra vad 
denna skoter fått sitt namn från. 

Text & Bild Friström

det glada åttio- och nittiotalet. Men där 
det originalrenoverats förut har det istäl-
let nu förbättrats och trimmats istället. 
Rejält bör tilläggas. Kraken är namnet 
på den senaste i raden av skapelser 
och denna maskin är baserad på en 
lite längre Exciter ST från -93. Den ser 
vid första anblicken ganska original ut 
om man bortser från aluminiumskidorna 
som satt standard på storebror V-max 4 
från samma år. Tittar man en gång till så 
ser man att den är lite fetare än brukligt 
och att huven är modifierad. Lyfter man 
på den inser man att den där mesiga två-
cylindriga motorn som en gång satt där 
numera är utbytt mot en groteskt mycket 
större. Nu sitter här nämligen en Hooper 
1270 kubiks trippel som är baserad på 
en Suzuki trippel (Arctic Cat Thunder 
1000) och nu har 275 kusar i sig. Just 
det. Tre cylindrar, tre Jaws-pipor, tre bor-
rade flatslideförgasare sitter nu inklämt 
på samma ställe som den lilla twinnen 
en gång gjorde. 

Visst har Andreas fått lov att bredda 
och höja kåporna lite, men inte överdri-
vet.

En skyldighet
Naturligtvis har Andreas plockat isär 
hela maskinen och polerat, byggt om 

- och den stackars kraken. 

och lackerat hela skiten innan den stop-
pades ihop igen. En Summitboggi med 
en 345 lång och 38 hög matta tog plats 
tillsammans med en full uppsättning Öh-
linare. Drivaxlar från Micro Belmont ser 
till att det hela ska hålla att gasa med. 

Sången i den här maskinen är bedö-
vande och bedårande på samma gång. 
Alla borde ha en trippel med pipor kan 
man tycka. Ja det skulle vara en skyldig-
het, enligt oss. 

När du hör den fattar du precis vad 
det handlar om. 

Invänta turbo
Vad är då användningsområdet vad det 
gäller en maskin som den här? Ja det 
kan man fråga sig. Doktor Andreas ska 
använda kraken till att sporadiskt köra 
lite backe och dragracing, eller helt en-
kelt bara köra ifrån folk med. Andreas 
sammanfattar hela bygget med följande 
mening. –"Jag tyckte det var som lämp-
ligt att ha vansinningt mycket att köra 
med i ett så litet chassie som möjligt”.  
Bra idé Andreas. Personligen skulle jag 
sitta och lura ute på Arvidsjaursjön och 
invänta varenda turboskoter som passe-
rar bara för att visa dom att man inte be-
höver ge en motor konstgjord andning 
för att det ska röra på sig. 

Andreas Voodoo-Doktorn Hedlund är 
utan tvekan helt rätt ute med sin kraken, 
och skulle ni se en kille på en Exciter 
sitta och lura i Arvidsjaurstrakten kan det 
vara läge att ta det lite lugnt när ni åker 
förbi. Ja, om ni inte vill att han blåser de-
kalerna av er skoter, det vill säga. 

Hade jag haft en kraken i mitt garage, så 
hade jag också suttit på den och visat 
tänderna. Av glädje alltså. 

Det finns en och annan skoter på hyllorna hos Voodoo-Doktorn. Ja ska sanningen fram så finns det overkligt många ovanliga och udda maskiner här. 
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Tänk att ett klistermärke kan göra så mycket. 1270 cc innebär respekt från alla. 

Just det. Endast gud kan döma dig. Såvida du inte kör över 70 kilometer i timmen och 
att din skoter låter för mycket. Då kan du faktiskt bli dömd till någon form av böter. Det 
tror jag i alla fall. 

Ja just ja. Trippeln är lite bredare och ser till att variatorn får vistas ute i det fria. 

På den gamla goda tiden fanns det faktiskt snöskotrar med aluminiumskidor. Fränt 
snyggt och dyrt. 

Visst påminner Kraken 
lite om när du kommer tillbaka från 
semestern och arbetsbyxorna är lite för små. Den 
är lite fetare än den var från början alltså. Skillnaden är att du troligen 
druckit öl i fem veckor och den här Excitern numera har 275 kusar under huven. 

13
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Herre jösses, här var det fullt. Kraken är proppmätt och skulle inte få plats med mycket till under huven. Motorn är från början en Suzuki 900-1000 trippel som fått sig en omgång 
av Hooper. 1270 kubik och 270 hästar senare så är det minst sagt fullt i motorutrymmet. 

En varvräknare och vad vi skulle gissa är avgastemp och övrig information. En lapp 
där det står Kraken på kan också vara bra om Andreas nu skulle glömma bort vad 
han satt på. 

Ja lugna dig nu Andreas. Du måste hinna sova också. Du behöver inte bygga en 
maskin just nu. Men om andan skulle falla på, vilken den troligen gör, så är det bara att 
utgå från den här 1650 kubikstrippeln som troligen blir ett av de mer skräckinjagande 
byggena vi kommer att få se. Vi väntar med spänning på fortsättningen.

Visste ni barn att man förr i tiden hade fartvindskylda snöskotrar, och att man satt på 
backen och körde samtidigt som man använde ryggraden som stötdämpare. Det kal-
lades snöskotercross och de som körde var de tuffaste släktet i världen. 

Två av Wikipedias förklaringar till ordet Krake, monster 
eller mes, välj själv. 

#1 En krake är en människa (stackars krake) eller ett djur 
(hästkrake) som är svagare, magrare eller bräckligare än 

vad som anses tillräckligt. 

#2 Kraken är ett havsmonster i främst norsk och isländsk 
fiskar- och sjömanstradition. 
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Av alla projekt och ideér vi haft 
och genomfört genom åren så är 
förutom SnowRider Magazine, 

SnowRider TV den största hiten hittills. 
Jag kan inte nog tacka er alla för att ni tit-
tar på våra program och jag tar ingenting 
för givet då det gäller den saken. Skulle 
ni ogilla konceptet så hade tittarsiffrorna 
dalat och inte ökat som de gör varje år. 
Vi har nu några år bakom oss med dessa 
produktioner och har börjat hitta formen, 
även om just den där formen ändrar sig 
stup i kvarten. Vi försöker att inte fast-
na i ett format utan är snarare tvärtom 
öppna för alla slags ideér och upptåg. 
Grundregeln är i alla fall skoteråkaren 
och dennes intressen. Just detta gör att 
vi kan vara riktigt breda i våra reportage 
eftersom en skoteråkare gillar så mycket 
mer än just snöskotern. Du kommer i alla 
fall till denna säsong få se en bredare 
reportuar där vi kommer gå till botten 
med mer tekniska prylar, vad det än må 
vara. Effektmätningar, vägningar och 
prestandatester är någonting vi vet att 
ni alla gillar och detta gläder oss då vi 
också gör det. 

Vi söker alltid reportage som är intres-
santa för några eller många av er. Vi vill 
alltså att du antingen själv skickar in fi lm-
snuttar eller ger oss någon slags input 
på vad just du vill se och saknar i vår 
TV-show. 

Det där med att fi lma själv är utan tve-
kan skitenkelt. Du behöver egentligen 
bara en smart eller iPhone och vrida den 
ett kvarts varv så att den ligger ner när 
du fi lmar. Sen är det bara att fi lma det du 
vill för att sen skicka in detta på bjorn@
snowrider.se. Det går alltid att sprenda 
eller dropboxa om fi lmen är lång. Vad vill 
vi då ha för fi lmer? Vi söker allt som kan 
vara intresse för någon som dig själv. 
Personligen älskar jag allt från en rund-
tur i ett garage, till speciallösningar på 
en skoterkälke eller snöskoter. Kanske 
du har en schyst fjällstuga, sleddeck, 
favoritåkställe eller helt enkelt fi lmat en 
trevlig åkning eller ett trick. Vi vill ha allt. 

Snälla
Det där med facebook och instagram 
är fantastiskt då det gäller att nå ut till 

folk. Vi ser att ni hittar SnowRider TV via 
dessa kanaler vilket är kanon. Visst har vi 
några tusen prenumeranter på Youtube, 
men de fl esta av er väljer (tio gånger fl er) 
att titta på oss via just fejjan och insta. 
Vi skulle vilja uppmana er att skapa ett 
konto på youtube och börja titta på oss 
därifrån istället. Om jag ber snällt om 
detta och att du nu offrar några minuter 
för just detta så skulle vi bli riktigt glada 
över detta. Sök på SnowRider TV och 
bli prenumerant på youtube alltså. Tack. 

När drar vi igång?
Du kanske undrar när första program-
met för säsongen går av stapeln? Pre-
miären är lägligt nog på fredagen dagen 
före skoterns dag, det vill säga den 25 
oktober. Då kör vi igång och sänder 
episod nummer ett för säsongen som 
sedan håller vi på i 25 veckor framöver 
med minst lika många program. Varje 
fredag, i vanlig ordning. 

Vill du vara med? 
Har du en produkt eller någonting annat 
du vill att vi ska belysa och göra ett pro-
gram om? Det klart vi gör det, så länge 
att vi kan hitta snöskoterkopplingen på 
något sätt. Du är välkommen att höra 
av dig på bjorn@snowrider.se för just 
detta. Tills dess, morsning, vi syns den 
25 oktober. 

25 Oktober är det dags igen för en ny säsong 
av SnowRider TV

Du vet väl om att det är GRATIS att 
prenumerera på Youtube. Just nu ligger det 
50 program som bara ligger där och väntar 
på att just du ska titta på dom. Vi blir extremt 
glada om du skulle gå in på Youtube och bli 
SnowRider-TV prenumerant. Där har du en 
perfekt plattform att välja och vraka mellan alla 
program vi tillverkat under åren. Gilla oss på 
facebook och Instagram, våra program ligger 
ute där också nämligen. Gilla oss, vi gillar dig.  
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Det är nu något över 60 år sedan 
den fabrikstillverkade snösko-
tern uppfanns och som produkt 

har den därmed funnits i snart en mans-
ålder.

De tidiga exemplaren var givetvis yt-
terst enkla i sin uppbyggnad och som 
drivkälla använde man sig av små lätta 
motorer som i första hand var tänkta för 
att driva mindre redskap som exempel-
vis elverk och pumpar. Det var oftast frå-
gan om encylindriga tvåtaktare av enk-
laste typ med en cylindervolym runt 250-
300cc och en motoreffekt runt 10hk. 
Eftersom snöskotern utvecklades kom 
kravet på högre effekt och det naturliga 
var att förse motorerna med en cylinder 
till för de modeller som krävde mer kraft. 
Basmodellerna hade länge kvar den 
encylindriga motorn men för tyngre ma-
skiner började den tvåcylindriga bli stan-
dard de år som följde. Under denna tid 
fanns det en uppsjö av fabriker som le-
vererade motorer till snöskotrar och an-
talet skotertillverkare var extremt många 
denna tidsera. Några effektmonster var 
det inte frågan om på 60-talet och be-
hovet av det var inte så stort då varken 
chassi eller drivlina kunde klara mer än 
vad som då fanns under huven.  Många 

standardskotrar började få modernare 
avgassystem under 1970-talet men allt 
som oftast var det fortfarande frågan om 
enkla avgasrör och ljuddämpare vilket 
medförde att man stannade vid 60-80 
literhästar. Utan någon form av aktiv 
effektpipa är det svårt att få ut mer ef-
fekt än så ur en tvåtaktare. Men under 
denna tid kom det tävlingsskotrar med 
modernare avgassystem och därmed 
en ny typ av tvåtaktsteknik vilket visade 
den väg som utvecklingen snart skulle 
ta.  Riktigt underbart blev det i början på 
70-talet när det byggdes race-maskiner 
som hade både tre samt fyra cylindrar 
och dessutom separata effektpipor. Det 
fanns givetvis även en- samt två-cylindri-
ga motorer med avstämda avgassystem 
och de utvecklade litereffekter som än i 
dag känns respektabla, då var det otro-
ligt högt. Det var även nu som variato-
rerna började likna de vi sedan många 
år förlitar oss på vilket gjorde mer för 
motorutvecklingen än vad många inser. 
Man kunde nu stämma av motorerna för 
högre varvtal och det öppnade upp för 
riktigt hög prestanda.  Det började dess-
utom komma en hel del vätskekylda mo-
torer och till och med varianter med slid-
matning vilket var extremt hi-tech när det 

begav sig. Man kan faktiskt påstå att det 
på 10-15 år skedde en ganska extrem 
utveckling i prestanda. Från att man i 
princip bara kunde välja en fläktkyld mo-
tor med en cylinder och kanske 10 hk 
när man köpte en ny skoter runt 1965 
till att det fanns en slidmatad vattenkyld 
50 hk motor under huven på exempelvis 
en ny Everest 444 årsmodell 1978. Utan 
överdrift var detta ett tekniskt jättekliv 
och dessa första bruksmotorerna med 
vätskekylning var på många sätt ett em-
bryo till dagens maskiner. Ett i dag totalt 
bortglömt sidospår var satsningen på 
wankelmotorn. Det verkade vara den ul-
timata drivkällan för översnöfordon med 
sina kompakta mått, vibrationsfria gång 
och höga effekttäthet. Men rotationsmo-
torns tid på marknaden blev ytterst kort 
och i dag finns det inte många som ens 
har sett en skoter med denna motortyp, 
ännu mindre har kört den. Nackde-
larna vid praktiskt brukande kunde inte 
överväga de teoretiska fördelarna och 
wankelmotorn blev bara ett kort kapitel 
i snöskoterns historia.

80-talets chassirevolution
Vätskekylning och avstämd pipa var 
standard hos nästan samtliga sportma-

skiner när det årtiondet inleddes och 
därmed var 60-70 hk ur en 500 cc inga 
som helst problem. När sedan kubikök-
ningarna började skenade effekten mot 
hundrastrecket och supersportskoterns 
tidsålder hade börjat. Här hemma hade 
vi  en kortvarig ”frivillig begränsning” på 
60 hk men den efterlevdes lite sisådär 
så visst fanns det fulleffektare till salu 
även hos oss.  I slutet på 80-talet fanns 
det flera riktigt starka skotrar som kla-
rade av att skicka hastighetsmätaren 
en bit bortanför 160 km/h strecket och 
detta var något som alla fick köpa och 
även köra om man bara fyllt 16 år. Nu 
var det kanske inte så illa som det låter 
då det hade skett en enorm utveckling 
gällande chassi och kördynamik under 
detta årtionde men någon enorm mo-
torteknisk utveckling skedde inte under 
denna tid då det mer var frågan om att 
göra lite större motorer och förbättra 
skotern på övriga punkter. En av stor-
säljarna 1990 hade faktiskt en kolvstyrd 
motor utan varken reeds, slidskiva eller 
avgasventiler, bara tre hårt portade cylin-
drar av ”gammeldags-typ” och en enkel 
effektpipa. Kraften kom tack vare stor 
cylindervolym och inte med hjälp av ny 
teknik. Nu kom de första skotrarna med 

En Stockholmare är ute och kör 
med sin 550cc fläktis i vildmarken. 

Det är knappast den svaga motorn som 
rår för att han sitter fast men det är in-

tressant att fläktkylning fortfarande finns att 
köpa efter alla dessa år. Det är inte många bilar i 

dag som har detta kylsystem.

Skotermotorn genom tiderna.
Ingenting är 
för evigt då det 
mesta utvecklas till 
någonting annat och 
bättre. 

Text & Bild Alf Sundström
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EFI men i början verkade detta vara en 
liten återvändsgränd. Fördelarna var inte 
stora när det kombinerades med motor-
teknik från 70-talet så de flesta valde 
att återgå till förgasare ett tiotal år till.  
Men det stod helt klart för tillverkarna att 
kunden som köper en riktigt dyr maskin 
helst ville ha en snabbare skoter med 
mer effekt till nästa år och att andra 
egenskaper tydligen inte var riktigt lika 
viktiga. Detta ledde till tre- och fyrcylin-
driga monster som med enorm effekt 
och toppfartsprestanda körde ifrån allt 
så länge leden var slät. Det ironiska var 
att när skoteråkarna till slut fick den ef-
terlängtade kraften så började de i stället 
vara sugna på något mer hanterbart. Så 
i mitten/slutet på 90-talet började den 
tvåcylindriga motorn med enkelrör åter 
vara drömmaskinen för i stort sett alla. 
Nu såldes det fortfarande tripplar paral-
lellt med twinar och kubik-klasserna var 
minst sagt svåra att förstå. När det nya 
millenniet inleddes var förvirringen näs-
tan total då en och samma tillverkare täv-
lade med 440 tvåcyl, sålde kundskotrar 
med 500, 600, 700 och 800 cc två cyl 
samt en 800 tripple. De hade dessutom 
två olika fläktisar på 340 samt 500cc 
som ytterligare alternativ.

Sett till den mängd modeller som 
dessa motorer skulle in i var det helt 
omöjligt att hålla reda på alla varianter, 
och detta var som sagt bara en av fa-
brikanterna. Att kubik-klasserna skulle 
standardiseras till ett mindre antal var 
ingen vild gissning och det var exakt vad 
som skedde de närmaste åren. Motor-
tekniskt blev det nu stora likheter hos 
samtliga tillverkare. Reedventiler, vatten-
kylning och en rörlig avgasventil var det 
som gällde för i stort sett alla motorer 
frånsett ”fläktisarna” men majoriteten 
hade fortfarande förgasare vilket nu bör-
jade kännas riktigt gammeldags.

-00 talets nyheter
Mitt under denna uppsjö av cylindervo-
lymer kom dessutom fyrtaktsmotorn i 
början på -00 talet och slogs om kunder-
nas uppmärksamhet. Det startade med 
en ultraliten bilmotor som monterades 
i en touringmaskin för att sedan bli en 
brokig skara av 4T-teknik med allt från 
högvarviga motorcykelmotorer till stöt-
stångssnurror från ATV. Fyrtaktaren var 
mycket omtalad och många gissade att 
den skulle bli den dominerande motor-
typen precis som skedde i motorcyklar 
20-30 år tidigare men 2T-köparna var 
fortfarande en stabil kundgrupp. Efter-
som tunnades nu kubikalternativen ut 
och tillverkarna som satsade på tvåtakt 
verkade se en trend där samtliga kunder 

Här är en bild på en cylinder med kolvar och topplock från en av det sena 80-talets mest populära sportsnöskotrar. Detta är så en-
kelt som det bara kan bli och egentligen är det 70-tals teknik då den varken har insugs-reeds eller avgasventiler. Men en litereffekt 
på ca 140hk räckte långt på den tiden och den fina gången samt den höga driftsäkerheten gjorde att denna motor producerades i 
mängder av år.
 

Tre cylindrar men inga som helst finesser. Kolvstyrt insug och inga avgasventiler, ändå var detta en storsäljare från slutet på 
80-talet och fanns att köpa så sent som 1996.
Elaka personer påstår att det bara är en uppborrad racemotor från 1978 och de har tyvärr inte helt fel.

19

18-20.indd   19 2019-08-28   11:26



som köpte prestandamotorer rymdes i 
antingen 600cc eller 800cc klassen.

Man slutade så småningom att bygga 
500 samt 700 kubik och nya tävlings-
regler gjorde att 440 försvann helt då 
man började köra 600 cc på raceba-
norna. Fläktmotorena på numera 550-
570 cc fanns kvar men samtliga övriga 
2T-skotrar hade antingen 600 eller 800 
kubik med två cylindrar. 

Fyrtaktsmotorerna hade som sagt en 
brokig skara av teknologi men till slut 
fanns det två huvudtyper kvar av dessa, 
bägge med dubbla överliggande kam-
axlar samt fyr/femventilsteknik. Det var 
frågan om en lågvarvig motortyp med 
direktdriven variator samt en högvarvig 
variant med nerväxling före primären. 
Alldeles i början fanns det några 4T med 
förgasare men redan något år efter att 
de introducerats på marknaden hade 
samtliga EFI av den typ som bil/mc haft 
sedan urminnes tider. Samtidigt hände 
det stora saker gällande 2T-motorns 
bränslesystem då de nya motorerna 
med ”semi-direkt-insprutning” fullstän-
digt revolutionerande denna motors för-
brukningssiffror. Detta var inte samma 
sak som det tidiga 90-talets EFI utan ett 
system som gav stora fördelar när man 
körde skotern i verkligheten. Förgasaren 
var nu helt obsolet vilket var en väntad 
utveckling då detta skett många år ti-
digare hos andra fordonstyper. Sedan 
kom den logiska evolutionen för SDI när 
den ”äkta” direktinsprutningen kom från 

en av tillverkararna. De övriga har ännu 
i dag inte lämnat den första varianten då 
avgaskraven fortfarande uppfylls men en 
rimlig gissning är att det snart kommer 
DI även från de andra.

Fyrtaktarna har under de senaste åren 
visat sin stora lämplighet för överladd-
ning och därmed har vi kvar två huvud-
typer av denna motor, en med turbo och 
en utan. Bägge varianterna förlitar sig på 
lågvarviga motorer med variatorn direkt 
på vevaxeln och frånsett en ensam in-
stegsversion med två cylindrar och 600 
cc kan man säga att en fyrtaktare i dag 
har tre cylindrar och 900-998 cc med 
ett maximalt varvtal på 9000 rpm. Den 
högvariga varianten med komponenter 
från sportmotorcyklar visade sig vara en 
återvändsgränd. Många trodde att detta 
var rätt väg att gå då tekniken/delarna 
redan fanns i en fordonstyp som såldes 
i stor mängd men efter lite över 15 år 
på marknaden är högvarvsfyrtaktaren nu 
avvecklad. Så någon skotermotor som 
ylar på 11000rpm finns inte att köpa i 
dag och det kommer knappast att fin-
nas någon under de närmaste åren som 
kommer. En del kunder saknar redan 
denna variant och det var långt ifrån up-
penbart att den skulle försvinna men likt 
wankelmotorn är den nu historia.

Sammanfattning
En storkubikare är i dag en 800/850 cc 
tvåtaktare med två cylindrar och har an-
tingen ett avancerat insprutningssystem 

En gammal Raid 60 väntar på att få fara ut och lufta sig. Just denna har en 2-cyl Kohler-
motor som inte var driftsäker en som ny. Detta har inte förbättras med åren så vi vet inte 

hur långt den kommer att gå i dag eller om den ens vill starta. Allt vara inte bättre förr!

En cylinder från en encylindrig 268cc 
motor. Med sina 22 hk har den en literef-
fekt på 80 hk vilket är otroligt lågt. Ändå 
såldes denna motortyp i stort antal un-
der en mängd år. Ibland visar det sig att 
gammal motorteknik är löjligt slitstark, 
detta är ett sådant exempel.

av lågtryckstyp eller DI. Vill man ha lite 
mindre motor är det 600 cc som gäller 
och denna baseras på i stort sett samma 
teknik. Fyrtaktsåkarna kan välja att köra 
med eller utan turbo och den överladda-
de motorn är i vissa varianter den star-
kaste som i dag tillverkas oavsett antal 
takter. Några gamla fläktisar på runt 60 
hk säljs också samt den nämnda 2-cyl 
600 cc 4T som är avstämd för samma 
effekt.

Utvecklingen de senaste åren har 
skett mer på chassisidan och när nya 
motorer numera kommer känns det som 
att de inte kommer med några extrema 
överraskningar.

Det verkar som att de flesta 2T-kun-
der är nöjda med indelningen i 600 vs 
850/800 cc och att i princip samtliga 
bruksområden täcks in med de motor-
storlekarna. De fyrtaktsåkare som tidi-
gare gillat maskiner med eftermarknads-
turbo slipper numera den extrakostna-
den eftersom prylarna numera är fa-
briksmonterade. Bruksskotrar har med 
de vanliga 4T-motorerna en driftsäker 
kraftkälla och fläktkylda skotrar täcker 
upp marknaden där lågt inköpspris är 
mycket viktigt.

Kommer då 600-klassen att förstoras 
på samma sätt som 800:n gjorde och bli 
650 eller till och med 700 i framtiden? 
Knappast då ingen vill tillbaka till en ny 
flora av förvirrande kubikklasser. I nu 20 
år har 800 cc tvinmotorn dominerat för-
säljningen och även om den numera har 

50 cc mer anser jag att det är samma 
kundgrupp som alltid som köper den, att 
börja göra en 700 cc i dag känns som 
att man bara ställer till det för marknads-
föringen. 600-förarna är ytterst köptrog-
na och 4T-ägarna har nu den prestanda 
de efterfrågan redan vid leverans så att 
hitta en motortyp som saknas i något 
segment i dag känns inte lätt. Så min 
gissning är att vi nu har ett utbud som 
kommer att vara stabilt i ett antal år.

Men vem vet, kanske det kommer en 
wankelmotor till nästa år?
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Watercross är sporten som på 
senare år intresserat förare 
som publik på det grövsta. 

Efter ett besök på Älvdalen Watercross i 
början av augusti, förstår vi varför. 

Man har som publik  en god översikt 
av starten och resten av banan samtidigt 
som man kan njuta av varmt väder och 
trevliga runtomkringarrangemang som 
gör såna här sommararrangemang så 
mycket trevligare än motsvarande vin-
teraktiviteter. Inget ont om skotercross, 
men kyla och snörök tar bort en del av 
själva njutningen och därför brukar vår-
tävlingar i denna sport vara mer popu-
lära. Dala Watercross Cup körs i ”slal-
omrundbaneformat” med hopp vilket gör 
det hela mycket underhållande. 

Specialbyggd
Tro nu inte att Watercross är en sport 
där man tar sin vanliga snöskoter och 
försedd med en badring ger sig ut i 
hetluften. Så kanske fallet var i sportens 
början, men nu har den utvecklats till att 
maskinerna är specialbyggda för ända-
målet. Faktum är att man blir förvånad 
över hur bra en specialbyggd snöskoter 
svänger, accelererar och agerar på vat-
ten. Personligen blir jag förvånad över 
hur sakta det verkar gå att köra på det 
blöta underlaget utan att man sjunker. 
En sak ska vi i alla fall intyga och det är 
att nivån på maskiner och förare i denna 
sport är grymt hög och vi uppmanar 
alla som har möjlighet att besöka ett av 
dessa arrangemang som är mycket bra 
utförda. 

SMA
Dala Watercross Cup är som namnet 
avslöjar en serie där man startar i Idre 
för att fortsätta i Särna och avsluta i Älv-
dalen från juli till augusti. Tävlingen körs 
genom SMA:s (Svenska Motorsport Al-
liansen) försorg då det gäller licens och 
försäkringar vilket vi på SnowRider ock-
så brukar arrangera tävlingar genom. 
Funderar du själv på att arrangera en 
Watercrosstävling är det detta förbund 
som gäller, inget annat. 

Vad det gäller reglemente ska föraren 
såklart ha full mundering från topp till tå 
toppat med flytväst. Motorn får vara på 
max 1050 kubik och ska komma från en 
snöskoter. Är du sugen på att börja med 
den här sporten är det en bra början att 
gå in på raceinfo.se eller kolla in Dala 
Watercross på Facebook. 

Älvdalen Watercross 2019

Öppen depå brukar vara en självklarthet eftersom man gärna vill titta lite extra på tävlingsmaskinerna. 

Det här är ingen lek och det gäller att få ett bra startspår som tillåter en bra start som 
verkligen betyder massor i denna sport. 

Alla arrangemang kräver medhjälpare 
som viger sin tid åt ett arrangemang. 
Just denna man verkar ha tappat både 
ring samt långfingret. Tråkigt. 

Som synes så är det inte speciellt svårt att få med sig folk på en tävling i början av augusti. Sol och värme är alltid trevligt. 
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En vattencrossmaskin är verkligen specialbyggd för sitt ändamål och ser ganska speciell ut då den står på land. 

Bakom varje kvinna står ett par sysslolösa män, som ordspråket säger. I sekretariatet 
har man fullt upp med varv- och poängberäkning.

Det gäller att omge sig med rätt folk i sitt team. Men ibland får man nöja sig med dom 
som man får tag på. Lite så tänker nog Oskar Olsson från Färnäs som hittat dessa äl-
dre mekaniker med minst sagt underlig dialekt. 

Hade det varit VM i överarmar så hade helt klart Andreas Karsting varit en favorit. Men 
nu var det Watercross som gällde och då är det inte en ovanlig syn att Terje Staffans-
son är överst på pallen. Så också under Älvdalens Watercross. Som om inte det var 
nog så vann han den totala cupen vilket vi inte är direkt förvånade över då han har koll 
på läget. 

Erik Larsson från Älvdalens Snöskoterklubb är en av alla eldsjälar som engagerar sig 
på sin lediga tid för att denna tävling ska kunna genomföras. 

Av någon anledning är alltid Jens Mehlqvist glad när han fastnar på en bild. Just vid 
detta tillfälle kan det ha att göra med att damen framför honom gör ett tecken som 
kan betyda att han kommer att ha fullt upp senare på kvällen. Oavsett vad som hände 
då så slutade han tia i finalen vilket är helt okej. 
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Team-tshirts är alltid bra. Alltid. Alla borde bli bättre på att visa upp sig själva. Person-
ligen älskar jag reklam-tshirts och jag skulle gå ner i spagat av glädje om någon skick-
ar en till mig snarast. XL, eller Large funkar. 

Det där med reglementet kan ni ta reda på mer om på bland annat raceinfo.se. Det är inte så mycket att orda om förutom att man har flytväst på sig av naturliga skäl. 

Staffan och Jonathan Larsson bör vara bröder eller i alla fall släkt med varandra om vi får gissa. De slutade i alla fall sjua respektive nia i finalen. 

Morgan Eriksson med både flytväst och ett brett leende. Hoppas han knäpper hjäl-
men. 
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Adam Hedin från Lillhärdal ser lite sam-
manbiten ut men borde le då han kom 
åtta den här dagen. 

Publiken har det bra på en watercrosstävling då kombinationen sol, medhavd stol och första parkett oftast leder till trivsel.

Peter Johansson är en av få som både kan dränera vevhuset på en Polaris och samti-
digt bära upp färgen Rosa på ett helt okej sätt. Få förunnat och imponerande. 

Om man väl sänker en maskin så är det viktigt att man får ur allt vatten så att man kan 
göra i ordning maskinen för nästa heat igen. Dränering från vevhus och tömning av pi-
pan är en bra början. 

Mattias Elg från Motorhuset i Östersund har valt att bygga sin maskin på en Axys från 
2018. 
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OPEN MOD POÄNG I S Ä STARTNR FÖRARE  SKOTER   TEAM

1	 134	 44		 40		 50		 19	 Terje	Staffansson	 Arctic	900	M8000	-15	
2	 110	 40		 50		 20		 68	 Adam	Hedin		 Arctic	Cat	Lill800	-13	 	 Svedja	Gräv	Och	Schakt
3	 90	 50		 	 40		 14	 Oskar	Jernberg	 Polaris	Axys	Pro	Rmk	860	-17	 Watercross	Nordanstig
4	 88	 	 44		 44		 61	 Mattias	Elg	 	 Polaris	Axys	-18	 	 Motorhuset	I	Östersund	AB
5	 76	 32		 36		 8	 32	 Daniel	Lundin	 Polaris	Pro	Rmk	-11	 	 Motorhuset	I	Östersund	AB
6	 56	 28		 	 28		 131	 Johan	Nordström	 Polaris	RMK	-14	
7	 48	 24		 8	 16		 115	 Jonatan	Larsson	 Arcticcat	800	-12	 	 Brunnmyran	Racing
8	 48	 36		 	 12		 111	 Jens	Mehlqvist	 Skidoo	Summit	-99	 	 Nilsvallens	Monstertrim
9	 36	 	 	 36		 41	 Eric	Wallin	 	 Polaris	Pro	Rmk	-16	
10	 36	 	 12		 24		 118	 Staffan	Larsson	 Skidoo	Summit	-17	 	 Brunnmyran	Racing
11	 32	 	 	 32		 39	 Alex	Woxlin	 	 Polaris	Axys	-19	 	 Woxlins	Watercross
12	 32	 	 32		 	 62	 Hampus	Åström	 Polaris	Pro	Rmk	860	-18		 Wikström	Motorsport
13	 32	 16		 16		 	 99	 Thomas	Eriksson	 Polaris	Lillcfi	-17	 	 Grudenracing
14	 28	 	 28		 	 25	 Thomas	Hansson	 Polaris	Pro	Rmk	146”	-19	 Motorhuset	I	Östersund	AB
15	 24	 	 24		 	 74	 Fredrik	Kråik	 Polaris	600	-18	 	 Vemdalen	watercross
16	 20	 	 20		 	 64	 Marcus	Mårtensson		 Polaris	Pro	Rmk	800	-13		 Ytterocke	Production
17	 20	 20		 	 	 624	 Martin	Gröning	 Lynx	Boondocker	3700	800	-15	 Gröning	Ljusdal
18	 12	 12		 	 	 254	 Tim	Olsson	 	 Arcticcat	Hardcore	-19	 	 Pimab
19	 8	 4	 	 4	 16	 Ossian	Karlsson	 Polaris	RMK	Assault	-14	
20	 8	 8	 	 	 71	 Ronny	Dahl	 	 Arctic	Cat	M8000	-16	
21	 4	 	 4	 	 92	 Erik	Lövgren		 Ski-Doo	Rev	-07	

Hur fysikens lagar egentligen fungerar vill jag 
inte riktigt gå in på, men man blir ganska im-
ponerad över hur dessa chaufförer behandlar 
en snöskoter som inte flyter. 

Terje Staffansson har all anledning att se riktigt glad ut eftersom han både tog hem cu-
pen och finaltävlingen. Mattias Elg ser lite sammanbiten ut och en andraplats kanske 
inte riktigt smakar bra när man är en tävlingsmänniska. 

Pokaler och priser finns att vinna och alla vill ju innerst inne ta med sig en buckla hem. 
Det är inte deltagandet som gäller, utan vinsten. 

Raimon Nygren är det levande beviset på att även gamla gubbar flyter. 
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Entreprenörer som lyckas där an-
dra fallerar är alltid grymt inspire-
rande och glädjande. Bertan som 

säljer Ski-Doo i Sorsele har fler än en 
sträng på sin lyra. Minst sagt. Järnia i 
Sorsele är sveriges näst äldsta Ski-Doo-
handlare vilket bara det är imponerande 
i sig eftersom man då har sålt det gula 
märket sedan sextiotalet. Men det som 
gör denna butik unik är dess bredd och 
mångfald vilket gör Järnia Sorsele till ett 
utflyktsmål och väl värd en ordentlig bil-
resa. 

Här hittar du allt du kan förvänta dig 
hitta i en färgbutik, bygghandel, leksaks-
affär, vitvaruhandel, vapenbutik, sport 
och fiske, allt inom powersport och skul-
le du inte vara nöjd med det här så har 
dom faktiskt popcornmaskiner också. 

Bertan är en av de mer genuina och 
trevliga människor vi sprungit på un-
der alla år med SnowRider och varför 
inte besöka detta trevliga varuhus för 
att snacka med honom själv. Det finns 
någonting som heter ”Världsarvslistan” 
vilket är en samling av platser i världen 
som har kulturell betydelse för mänsk-
ligheten. Järnia Sorsele har helt klart en 
plats på denna lista enligt oss. 

Järnia Sorsele
Det finns ett par ställen man bara måste 
besöka innan man hänger upp toppluvan 
för gott. Kinesiska 
muren, Taj Mahal, 
Grand Canyon, och 
naturligtvis Järnia i 
Sorsele. 

Det skulle vara roligt att få ta del av den 
här butikens leverantörsbeställningar un-
der en vecka eftersom de troligen är yvi-
ga och håller en bredd som ingen annan 
skoterbutik i detta land.

Gubben köper en ny Ski-Doo medan da-
men i huset väljer nya tapeter och ber 
Bertan blanda till en ny fräsch nyans till 
köket. 

Ja här finns så gott som allt. Precis som förr i tiden när hugade bybor tog hästen ner 
till lanthandeln. Lanthandlare Bertan håller liv i Sorsele. 

Du svänger förbi hos Järnia  Sorsele och hämtar en rem, en låda ammunition, ett starwars-skepp i lego och en fritös på väg upp till 
stugan. Smidigt. 

Det är ingen högoddsare att du som skoteråkare också är älgjägare. Det går liksom 
hand i hand på något sätt vilket man anammat i den här butiken. 

Ditt nya utflyktsmål och ett av de stäl-
len man måste besöka innan man dör. 
Järnia Sorsele, nummer sju på värld-
sarvslistan enligt oss. 
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Att vi som skoteråkare lever ett 
lite farligare liv i vissa situationer 
än en soffpotatis kan vi alla hålla 

med om. Inte för att livet som soffpota-
tis på något sätt är bra, snarare att vi 
skoteråkare utsätts för faror som lurar 
i vår natur. Kyla, yttre våld, snöstormar, 
dålig sikt och kallvatten är några av dom. 
Det där med vatten är faktiskt något av 
det läskigaste man kan råka ut för som 
snöskoteråkare. Tänk dig tanken att helt 
plötsligt köra genom isen och känna det 
kalla svarta vattnet. Känslan får mig fak-
tiskt att rysa här bakom tangentbordet. 
Det fi nns lite olika lösningar för denna 
fara och vi alla har sett de lite bylsiga 
och fula fl ytoverallerna som visserligen 
gör sitt jobb, men kanske inte passar sig 
för aktiv körning eftersom de känns täta 
och varma. Jag känner direkt instinktivt 
att jag skulle välja bort en fl ytoverall bara 
på grund av det sistnämnda. 

Smidig och fi n
Jag tycker att ni ska ta er en ordentlig 
titt på Float Underwear som är ett multi-
funktionsplagg för aktivt leverne där man 
uppskattar en hög fl ytförmåga utan att 
hämmas av nedsatt rörlighet. 

Kort byxa och väst rekommenderas 
för oss skoteråkare som inte gillar fl y-
toverallens nackdelar. Float Underwear 
andas och är endast 3 millimeter tjockt 
samtidigt som de väger 100-400 gram 
per plagg. 

Med denna väst och kortbyxa får du 
fl ytkraften samtidigt som den hjälper till 
att bibehålla kroppsvärmen när du väl 
tagit dig upp ur vattnet. Utanpå dessa 
plagg kan du ha på dig vilka kläder du 
vill utan att behöva tänka på någonting 
annat än att se snygg och smidig ut. Du 
kan med andra ord använda din vanliga 
utstyrsel utanpå. Man rekommenderar 
att du använder ditt vanliga underställ 
och mellanlager om så önskas, sen 
Float Underwear och ytterst ditt vanliga 
skoterställ. Skulle du hamna i vattnet fl y-
ter du som en kork och är sedan smidi-
gare klädd när du ska ta dig ur vaken än 
med en vanlig fl ytoverall. 

Det här måste vi testa under vintern 
på SnowRider, och utvärdera det hela 
lite närmare. Intressant och bra. 

www.fl oatunderwear.se 

Att som en säkerhetsåtgärd ha på sig klädsel 
som ger dig extra fl ytförmåga i en nödsituation 
kan vara skillnaden på liv och död. 

Float Underwear Flytunderställ

Kort byxa och väst rekommenderas för oss aktiva skoteråkare. Dessa plagg bär du 
mellan understället och det yttre klädskiktet.

Intresset är stort för Float Underwear och du hittar mer om denna produkt på www.
fl oatunderwear.se

Som synes är fl ytförmågan förvånande stor trots att dessa plagg endast är 3 millimeter tjocka. 

Priser:
Väst 1390:-
Tröja 1590:-
Byxa Lång 1390:- 
Byxa Kort 1190:- 
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- Stjarnigt skoteromrade
- Rum och stugor i lyxklass
- Kanadas basta lossnoomrade
- 1 - 6 dagars “all included” skoterresor
- 2014 ars Ski-doo maskiner
- Uthyrning, guider, utrustning och mycket mer

- Stjarnigt skoteromrade
- Rum och stugor i lyxklass
- Kanadas basta lossnoomrade
- 1 - 6 dagars “all included” skoterresor
- 2014 ars Ski-doo maskiner
- Uthyrning, guider, utrustning och mycket mer

- Stjarnigt skoteromrade
- Rum och stugor i lyxklass
- Kanadas basta lossnoomrade
- 1 - 6 dagars “all included” skoterresor
- 2014 ars Ski-doo maskiner
- Uthyrning, guider, utrustning och mycket mer

WHY CKMP?

 •  Vi kan erbjuda dig ett paket med  

    4-5 dagars körning

 •  Vi guidar dig i vårt 700 km
2 stora  

    område

 • 
 Vi tar emot grupper upp till 12  

    personer

 •  Exklusivt och unikt boende med  

    allt i samma hus. Garage, bar,  

    butik, matsal och sovrum

www.carlkuster.com

Provsmaka Kanada



CBR eller Canonball Run har 
vuxit ur kortbyxorna för att på 
senare år blivit en av Sveriges 

största arrangerade veteranskoterträffar. 
Vi träffas, leker lekar och kör en längre 
sträcka från oss i Vika för att sedermera 
övernatta på Älvdalens Hotell med till-
hörande party och prisutdelning. Rent 
historiskt har vi åkt både till Orsa och 
Sälen innan vi fastnade för Älvdalen ef-
tersom sträckningen och boendet fung-
erar perfekt för oss och alla inblandade. 
Evenemanget har vuxit och i år var det 
hela 150 deltagare som anmälde sig för 
att till slut dyka upp vid Vika bystuga en 
dag i januari. Väl där så blev alla inde-
lade i något av de elva lag som vi bru-
kar namnge med en färg. Alla lag skulle 
under denna dag lösa ett antal uppgifter 
vid ett helt gäng av checkpoints på väg 
upp till Älvdalen.

Dagen börjar klockan åtta på mor-
gonen med anmälan. Så fort det börjar 
ljusna så bar det iväg till Barktippen där 
delar av laget skulle köra snöskotersta-
fett på tid på vår avlysta bana. Totaltiden 
gav poäng i en fallande skala där det 
snabbaste laget ganska naturligt kunde 
skrapa ihop flest poäng. Samtidigt så 
kastades det rem på pinne och fråge-
sportsfrågorna haglade vid Vika Bystuga 
där man också kunde samla poäng. Fär-
den fortsatte sedan för lagen via fäbo-
den Läde. Som brukligt stannade vi till 
hos den legendariska skidklubben IFK 
Mora i Norra Garberg för en välbehövlig 
lunch och lite lekar så att lagen kunde 
samla poäng. Här skulle lagen bära en 
skoter på tid samt kasta boll i en hink. 

Färden fortsatte via Krångdalen med 
mera frågesport för att sen styras mot 
Evertsberg där jonglering med boll och 
mer frågesport avsluta själva tävlingsde-
len innan sluttransporten till Älvdalens 
hotell. Tävlingsmomentet under denna 
dag består alltså i diverse femkamps-
grenar och frågesport. Uppgiften var 
att ta hela laget intakt till Älvdalen utan 

att behöva lämna någon eller bli bogse-
rad av någon av våra bogserskotrar el-
ler ännu värre, nämligen åka släpvagn. 
Bogsering innebär poängavdrag. Man 
hade totalt åtta timmar på sig att ta sig 
de åtta milen innan man också där fick 
poängavdrag. Visst är det ett rejält man-
fall varje år och visst får några åka bärg-
ningsbil. Men de allra flesta kom i mål 
för antingen egen maskin eller med hjälp 
från det övriga laget. Festen på kvällen 
är alltid trevlig och det märks att de drygt 
åtta milen har tärt på de inblandade då 
många ser ganska slitna ut vid tiotiden. 
Men drygt 150 tappra själar höll ut ge-
nom prisutdelning och den levande mu-
siken till sena natten det här året också. 
Vi tar nya tag till nästa år då vi hoppas på 
ännu fler startande. 

25 januari 2020
Boka lördagen den 25 januari 2020 
Just det. 25 januari, då smäller det igen. 
Datumet är spikat. Vi slopar Barktippen 
och körningen där. Vi har märkt att kör-
ningen på Barktippen är lite väl tuff för 
era maskiner som sedan ska klara av 
dryga åtta mil efter den körningen. Sam-
tidigt har vi växt ur denna plats som nu 
känns lite trång och bökig. Vi kommer att 
ersätta denna checkpoint med körning 
mot radarpistol för 80% av laget med 
en sammanslagen toppfart. Vi kommer 
att tidigarelägga den gemensamma star-
ten och köra detta jippo på vägen, på 
lämplig godkänd plats. Mer om detta när 
polistillstånd med mera är klara. Vidare 
kommer fler checkpoints och ytterligare 
ett fikaställe läggas till efter vägen. Börja 
bygga och planera redan nu. Anmälan 
för 2020 års CBR kommer att läggas 
ut efter Skoterns Dag med fullständiga 
uppgifter om förfarande. Vi brukar dela 
in er i ett lag. Vill du anmäla ett helt eget 
lag om min 14 samt max 15 personer? 
Vi tänkte också skapa ett 100% tjejlag.  
Planera in detta nu.  Vi höres. 

Det krävs tid och ett återkommande 
engagemang för att ett arrangemang ska bli 
tradition!

Canonball Run 2019
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Canonball Run 2019
Vi tog upp de elva lagledarna på scenen så att alla i laget skulle känna igen dom. Du 
behöver ju inte känna en kotte för att deltaga här. Du blir indelad i ett lag och på så 
sätt också påtvingad att lära känna dom under dagen. Riktigt roligt med andra ord. 

Det finns en del falanger i detta arrangemang som tycker sig vara lite bättre än de an-
dra. Man ska tydligen åka Yamaha om detta gäng få bestämma. 

Vi samarbetar numera med Ovansliljans Snöskoterklubb som förutom väl skötta leder 
också hade hand om flertalet av våra checkpoints. Det känns riktigt schyst att vi får 
hjälp av dessa skoterentusiaster under den här dagen. 

Att en gång om året få träffa likasinnade är faktiskt efterlängtat och någonting som 
många ser fram emot. 

Jocke Linder har sedan länge uppgiften 
att köra vår bärgningsbil och har ingent-
ing emot att ladda upp med en rejäl fru-
kost. Frukost på Bystugan i Vika är för 
övrigt någonting vi kommer att fortsätta 
med för de som vill ha det. 

Alla de 11 lagen fick en karta att 
navigera från. Samtidigt så har vi 
monterat upp ett hundratal skyl-
tar längs sträckan Vika-Älvdalen 
så att alla skulle hitta. 

Allt möjligt löst folk kom för att titta på 
starten. 
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På Barktippen kördes det hejdlöst fort med denna udda Lynx 200 från 1972. Den gick 
säkerligen 30 på rakorna. Andreas Östlund höll utan tvekan tungan mitt i munnen och 
knät på dynan på banan. Denna säsong hoppar vi dock över Barktippen. 

Vi har märkt att många passar på att sälja och köpa grejer till och från varandra under 
detta arrangemang vilket glädjer oss å det grövsta. 

Vid Bystugan i Vika kastade lagen bland annat remmar på en pinne för att samla 
poäng. 

Starten blev i år rekordstor och parkeringen utanför Vika Bystuga var i det 
närmaste full. 

IFK-Mora ställde återigen upp med plats och en trevlig lunch uppe i Norra Garberg. 
Tack för det. Vi återkommer 2020 om ni vill ha oss igen. Norra Garberg är för övrigt ett 
perfekt utflyktsmål för alla skoteråkare. Vi är verkligen mer än välkomna och tveka inte 
att svänga förbi vid deras serveringsstuga som är öppen på helgerna. 

Bära eller släpa skoter runt en kon på tid, var en av grenarna 
vilket engagerade dessa gubbar å det grövsta. 
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Många fina maskiner hittar hit varje år. En av de finare detta år, ja den finaste faktiskt, 
var  Lars-Olov Hanssons extremt fina Mach 1 som i det närmaste såg ut att vara i nys-
kick. Orenoverad! För detta belönades Lars-Olov med en pokal för ”klart finaste snös-
kotern 2019”!

För första gången valde vi att passera Läde-sjön på vår väg upp till Norra Garberg. Ryktet hade spridit sig och en härlig stämning bland allt folk på sjön spred sig till oss som 
passerade här. Detta måste vi försöka toppa nästa år. Tanken är att vi istället för Barktippen ska hitta på någonting fartfyllt på denna sjö för att locka ut ännu fler skoteråkare. 

Barktippen skördade sina offer och den här rullboggin har sett sina bästa dagar. Vi 
har tagit fasta på detta och kommer ersätta körningen på barktippen med någonting 
mer fartfyllt men snällare nästa år. Mer om detta i nästa nummer av SnowRider. 

Det finns en del maskiner som sticker ut lite mer än de andra och vem kan låta bli att 
älska en Panther? 

Du kan ge upp, även om det måste ha tagit emot å det grövsta. Drygt 10 % av de star-
tande bröt och fick åka släpvagn. Skamvagnen. 

Utan att på något sätt hänga ut denna man med ryggsmärtor som klagade på en 
”dålig boggi” så kan vi konstatera att vissa är byggda av muskler, andra av kex. 

Vi har sett att Yamahas äldre maskiner är populära och driftsäkra. 
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Ja vad säger man. Vi lockar ett minst sagt udda gäng av maskiner till oss i januari 
varje år. När såg du senast en Rusch, en Trapper och en Flextrac tillsammans? 

Det är inte bara och bara att ta sig de 
åtta milen. Viss handpåläggning krävs 
emellanåt då många av de här maski-
nerna har passerat 50 år. Ja många av 
förarna också ska väl tilläggas. 

Fjollträskarna var naturligtvis här och jag måste säga att de förgyller vår träff med sin 
glädje och glada upptåg. 

Jag trodde aldrig att jag skulle bli glad över att se en fin Ockelbo 8000 från 1986, men 
ack vad jag bedrog mig. Jag blev glad och det är säkert också ägaren från Furudal. 

Nöden har ingen lag och Robban Olsson löste det där med ett brustet styrstag på bästa sätt med en pinne och lite snöre. Det är lite 
så här det måste fungera. Att nödlaga skotern för att ta sig hela vägen fram. Att åka skammens bärgningsvagn är inget alternativ. 

Finns det någon som har alla klistermärkena på sin maskin? 
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Inget Canonball Run utan Magnus Hedborg som utan tvekan hör till inventarierna i 
denna träff. En trevlig kille som alltid tar sig i mål med ett leende. 

Det stod folk lite här och var under de drygt åtta milen upp till Älvdalen. Just detta 
gäng tutade lite väl mycket i sin dialekt för att vara från Södertälje. Dom var glada och 
mätta av all korv.

En glad man från Dalarna i någon slags 
folkdräkt hejade på de förbipasserande 
på Läde-sjön. Dräkten kan vara från 
Våmhus eller möjligen Östnor.

Jag slutar aldrig att förvånas över hur 
fina orenoverade snöskotrar det fortfar-
ande finns kvar i bruk.  Denna Aktiv Sno-
Tric SC-3SL från 1977 ägs av mr Berg-
man från Rättvik och var i ett kanonskick. 

Den isbelagda berömda mördarbacken som fick många av deltagarna att åka baklän-
ges och faktiskt i alla riktningar förutom, uppåt. Att stoppa på en omgång dubb på en 
eller alla maskiner är faktikst inte en dum idé till 2020. En sak till. En kälke för intern 
bärgning inom laget är i alla lägen en mycket bra idé.  

Precis! 
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Det var inte bara unga män som kom till start denna dag. Även äldre damer vågade sig hit och Anette samt Nina var två stycken såkallade ”pumor” som tillsammans tillbringade 
färden upp till Älvdalen på en Diana. Det gick inte fort, färden var skumpig och båda var nu innerligt tacksamma för att herren begåvat dem båda med en minst sagt rejäl och 
stöddig bakdel att sitta på. Man kom i alla fall fram och vann också det hedervärda ”klart den fulaste skotern” priset.  

Vi måste följa med tiden till detta år och faktiskt tillåta lite nyare snöskotrar än bara fram till 1989. Något år nyare kan tillåtas, även om vi helst ser 60-, 70- och 80-talare  på star-
tlinjen.  Mer om CBR 2020 på SnowRider TV, SnowRider och www.snowrider.se under hela hösten. Nu satsar vi på att spräcka 200 gränsen vad det gäller deltagare . Som sagt, 
mer om detta under hösten. 

Kyla tillsammans med utmattning och 
avrunnet smink kan förvandla vem som 
helst till någonting som vi kallas för 
”verkligt utseende” . Vattentålig makeup 
eller en vanlig bara en papppåse med 
uppklippta hål för ögonen kan vara en 
lösning för denna bieffekt. 

Okej, vi gillar inte att särskilja tjejer och killar, men ser samtidigt att killarna har en mer naturlig ingång till att anmäla sig och 
sedermera köra CBR. Vi kommer därför till 2020 skapa ett eller flera renodlade “tjejlag” för att piska igång rivaliteten och jävla-
ranamman. Mer om detta under hösten. 
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Det finns en uppsjö av priser att vinna i flera kategorier. Och vi hoppas verkligen att vi 
ska slå deltagarrekordet nästa år. 150 stycken var vi i år. 

Hela vår plan för 2020 års CanonBallRun är att vi ska komma fram tidigare till hotellet i 
Älvdalen då tiden vi har tillsammans där är extremt trevlig. Mer om detta i nästa nr. 

I vanlig ordning så hade man fixat en snöbar med till-
hörande mysig belysning på Älvdalens hotell. 

Väl framme väntar bastu, bad, prisutdel-
ning, mat och underhållning. Kanske en 
och annan öl slank ner också. 

Den numera välkända och efterlängtade 
skylten de flesta grinar av lycka av när de 
ser den vid målgången. 

Oavsett om du kommer etta eller sist så är det faktiskt en slags bragd att ta hela laget 
i mål. Lite uppfinningsrikedom och laganda tar ditt lag hela vägen fram. 

Vill du anmäla ett helt eget lag? Då ska du samla ihop minst 14 och max 15 stycken 
tappra själar för detta. Är du själv, delar vi in dig i ett lag såklart. 
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I år hade evenemanget 64 åkare i 
amatörklassen som snabbt blev full-
satt, proffsklassen var ny för i år där 

utvalda åkare blev inbjudna. Tävlingen 
har blivit så populär att arrangörerna var 
tvungna att skapa en väntelista för att 
ta emot maximalt antal deltagare. Totalt 
var det 80 tävlanden. Banan man bygg-
de förra året var innovativ och snyggt 
shapad som det brukar vara när Red 
Bull är inblandad i ett event. I år hade 
man självklart en ny design från start 
till mål, mera lufttid och mera tekniska 
funktioner för att testa gränserna för de 
tävlande. Man körde återigen ett tradi-
tionellt knockoutformat med två åkare 
åt gången, där vinnaren gick vidare till 
nästa omgång tills en slutlig vinnare blev 
utsedd i de båda klasserna. Man hade 
byggt upp två identiska banor bredvid 
varandra, så de tävlande inte kom i kon-
takt med varandra utan kunde koncen-
trera sig på sin egen bana.

Mera lufttid
Man startade med att köra ett sex- och 
ett åttameters gaphopp efter varandra, 
följt av en tunnel till ett åttameters gap-
hopp. Sen kom en kort slalomsektion för 
de båda förarna innan det var dags för 

en varsin loop. Där körde man upp på 
en snösektion och runt nästan ett varv 
innan man körde under sin egenbana 
och fortsatte uppåt backen. Därefter en 
whoopis sektion följt av ett elvameters 
stepup-hopp. Ett brantare vertikalthopp 
väntade sedan innan man hoppade ett 
transferhopp bredvid varandra. Efter det 
fick man ladda på det sista över mål-
linjen. Det gällde att tajma hoppen bra 
för att få med sig farten in i nästa hopp, 
så man hade en fördel av att kört sko-
tercross tidigare. Tog man sig inte över 
gaphoppen så hade man över två meter 
ner till marken om man då inte satt i den 
vertikala väggen av snö i landningen.

Gratis event
Drygt 45 sekunder tog det att köra upp-
för den 550 meter långa banan med 150 
vertikala meter. Evenemanget var gratis 
för åskådare, så det hade samlats flera 
tusen åskådare som fick uppleva skoj 
racing. Så det blev en heldag på plats 
för många då man körde igång vid tio 
och sedan party efter avslutad tävling. 
Att välkomna så många besökare i en 
by som Saint-Donat var en utmaning 
när det gällde logistik. Flera offentliga 
och kommersiella parkeringsplatser var 

Red Bull Sledhammers 2019

involverade. Så man fick använda bus-
sar för att transportera folk mellan par-
keringsplatserna och tävlingsplatsen. I 
startlistan hittade man namn som Que-
becs Max Taillefer, vinnaren av tävlingen 
2018 då man endast körde en skoter-
klass.

Nytt finalformat
I proffsklassen gjorde de två lagkamra-
terna Keven Kelly och William St-Lau-
rent upp efter att båda haft en bra resa 
till finalen. I det helt nya finalformatet 
där åkarna tävlade i en bästa två-av-tre-
format för titeln, så tog William känd för 
sina snabba starter hem segern i andra 
upplagan av Red Bull Sledhammers 
2019. före tvåan Keven. Brian Whalley 
avrundade podiet i proffsklassen.

William St-Laurent: ”banan var fantas-
tisk. Den hade stora hopp och var verk-
ligen teknisk”.

I amatörklassen vann Charles-Julien 
Beaulieu över Simon Taillefer i kampen 
om första platsen. Zach Sarrazin kom 
på tredje plats. Ett omnämnande gick till 
Megan Brodeur från Quebec, ISOC Pro 
Woman mästaren 2019, för att hon var 
den enda kvinnan som körde tävlingen.

Efter framgångarna förra året, så återvände Red Bull Sledhammers till skidanläggningen Ski 
La Reserve i Saint-Donat, Quebec i början av april. Man fortsatte köra hillcrosstävlingen i ett 
headtohead format.
Av: Mattias Klockar

Pascal Mastromatteo i slalomsek-
tionen. Foto: Daniel Mathieu/Red 
Bull Content Pool.

Charles-Julien Beaulieu och Zach Sarra-
sin sida vid sida i gaphoppen. 
Foto: Felix Rioux/Red Bull Content Pool.
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 Jonathan Lafrance och Cedric Leclair på väg ut ur loopen. Foto: Daniel Mathieu/Red Bull Content Pool.

 Taiga Motors var på plats för att visa upp sin elektriska snöskoter. 
Foto: Felix Rioux/Red Bull Content Pool.

 Megan Brodeur var enda kvinna i tävlingen. 
Foto: Felix Rioux/Red Bull Content Pool.

William St-Laurent nöjd med vinsten i proffsklassen. Foto: Felix Rioux/Red Bull Content Pool.
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William St-Laurent och Keven Kelly laddar på. Foto: Daniel Mathieu/Red Bull Content Pool.

Förberedelser innan start. Foto: Felix Rioux/Red Bull Content Pool.
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William St-Laurent gillade Red Bull Sledhammers 
banan. Foto: Felix Rioux/Red Bull Content Pool.

Nicolas Rodrigue i den 550 meter långa banan. 
Foto: Felix Rioux/Red Bull Content Pool.

Jonathan Lafrance leder komfortabelt. Foto: Daniel Mathieu/Red Bull Content Pool.

Charles-Julien Beaulieu körde hem vinsten i amatörklassen. 
Foto: Felix Rioux/Red Bull Content Pool.
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 Pallen i amatörklassen. Zach Sarrazin, Charles-Julien Beaulieu och Martin Coutu. Foto: Daniel Mathieu/Red Bull Content Pool.

Pallen i proffsklassen. Brian Whalley, William St-Laurent och Keven Kelly. 
Foto: Daniel Mathieu/Red Bull Content Pool.

 Ett omnämnande gick till Megan Brodeur från Quebec, ISOC 
Pro Woman mästaren 2019. 
Foto: Felix Rioux/Red Bull Content Pool.

Amatörklassen
1. Charles-Julien Beaulieu
2. Simon Taillefer
3. Zach Sarrazin

Proffsklassen
1. William St-Laurent
2. Keven Kelly
3. Brian Whalley
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I min värld är en lössnöskoter ganska 
värdelös på allt annat än just lössnö-
åkning. En renodlad lössnöracer i 

alla fall. Den är vinglig och tål inte leden 
samtidigt som den är mest lämpad för 
en person. 

Men väl ute i lössnön så är den fantas-
tisk och man inser varför man just köpt 
denna skotermodell. Men hur specia-
liserad en modell än är så går den att 
förbättra och i vissa fall bara förändra. 
Det där med att bygga om och greja är 
någonting vi alla gör, eller hur? 

Personligen försöker jag få till en hyf-
sad körställning vilket inte alltid är det 
lättaste då jag är onödigt lång och näs-
tan två meter över garagegolvet. 

Infräst och fastlött
Ryktena går vad det gäller förbättringar 
man kan göra och vissa saker är bra 
medan andra kan vara bättre. Vissa gre-
jer är dock för dyra att göra, och man får 
liksom inte utväxlingen på slantarna man 
investerar. Därför ska jag belysa ämnet 
runda styrstål idag och dess för- och 
nackdelar. Med runda styrstål menar jag 
att själva stålet är runt och saknar coro-
mantstål som annars brukar vara infräst 
och fastlött i stålet så att maskinen ska 
styra på is samt motstå slitage betydligt 
bättre. Frågan man kan ställa sig vad 
fördelen är och nackdelen med ett runt 
stål kan vara? 

Biter i trädstammen
Nackdelen med ett mer traditionellt styr-
stål är att de vassa coromantbitarna mer 

Runda styrstål

Kan en sån enkel ”uppfinning” göra en 
lössnöskoter så mycket bättre?

än gärna biter sig fast i trädstammar och 
dyligt som ligger gömt under snön. En 
oönskad friktion som mer än ofta suger 
tag i skotern eller saktar ner den där du 
minst av allt vill det. Ett slätt styrstål utan 
coromant glider däremot över dessa 
gömda fällor utan att nypa i det minsta. 
Samtidigt så styr de bra på leden så 
länge det finns snö på den och man 
märker inte direkt av nackdelarna. Det är 
först när man kommer fram till macken 
som en skoter med runda styrstål kasar 
skidorna som tappar sin styrförmåga på 
is och asfalt.

Samurajsvärdsliknande
Idag finns det flera olika tillverkare och 

vi har kollat in Total Teks variant. Det är 
kanske lite som att svära i kyrkan att 
skriva att Totaltek gör styrstål som är de-
signade att inte riktigt styra i alla lägen, 
eftersom detta varumärke gjort sig ett 
namn genom att förse skotercrosseliten 
med samurajsvärdsliknande styrstål då 
konkurenterna fortfarande levererade 
armeringsjärn. Jodå Totaltek hänger 
med i trenderna och saluför idag sitt 
Zero-styrstål till en kostnad av dryga 500 
kronor. Dessa beställer du av totaltek.fi. 

Så ska du göra en ändring vad det 
gäller din maskin så kan det här vara ett 
första steg att göra maskinen ännu mer 
lössnövänlig. Varför inte, testa. 

Mer info på www.totaltek.fi

Här sitter det elaka coromantstålet ilött på ett styrstål som fått bekänna färg under 
några säsonger. Det finns för- och nackdelar med ett coromantstål. Mest fördelar om 
du ska ha en maskin som används till allt möjligt. Kör du enbart i djupsnön ska du 
såklart ha ett runt stål. Eller? Maila mig gärna åsikter och erfarenheter  i ämnet. bjorn@
snowrider.se  

Slätt som ett salsgolv för att styrstålet ska kunna få en schyst och mjuk väg över stock 
och sten utan att greppa i med coromantstålet. 

Totaltek har genom åren gjort sig kända för att göra rejäla styrstål som styr oavsett 
underlag, väder och vind. Men för att följa med tidens krav och önskemål har dom nu 
tagit fram en variant för lössnöbruk med dess fördelar. 
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Med lanseringen av den nya 
Race Spec klädserien, de för-
sta KLIM-Kläderna speciellt 

utformade för snöskoteråkare, öppnar 
KLIM sitt Racer Support Program för 
europeiska åkare. Från depån till banan, 
Race Spec är konstruerad för tävling. 
De är utformade enbart för att hjälpa 
idrottare att prestera sitt bästa. Kläd-
serien med hjälmar, tröjor, jackor och 
byxor är nu tillgänglig för alla åkare och 
Klim har öppnat sin ansökningsprocess 
för åkare 2019-20 för den kommande 
säsongen. Racer Support Programmet 
från KLIM är ett program som gör det 
möjligt för snöskoteråkare att få hjälp av 
KLIM med produkter om de uppfyller 
kriterierna. I grund och botten går man 
online på www.klim.com, man slutför 
ansökan med all den begärda informa-
tionen. Om man är berättigad kommer 
man att kontaktas av KLIM och kommer 
att erbjudas en bra rabatt eller till och 
med gratis artiklar.

Så gå till KLIM’s webbplats www.
klim.com och slutför ansökan om Racer 
Support Programmet för att få chansen 
att vara med i KLIM-familjen och leva 
KLIM-livet.

KLIM - Racer Support Program
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Förra året var jag inblandad i ett 
byggprojekt där en Lynx Xtrim 
900 modifi erades till en Boon-

Docker och dessutom förseddes med 
turbo. Vi hade en liten serie artiklar i 
SnowRider där bygget presenterades 
i detalj. Prestandan var mycket impo-
nerande under de första testerna och 
vi fi ck till slut även variatorsystemet att 
fungera mycket bra.

Nu har den körts ca 70 mil sedan den 
färdigställdes och vi vet därför mer om 
hur den fungerar under fältmässiga för-
hållanden under en längre tid med de 
komponenter samt inställningar vi valde. 

Original
Motorn är i grunden en helt vanlig ACE 
900 och den enda modifi eringen är ett 
lägre kompförhållande som uppnåtts 
med hjälp av en tjockare topplockspack-
ning, alla andra komponenter är original.

Med en turbosats från MCX anpassad 
för detta chassi samt en omprogramme-
rad ECU (också från MCX) ger den nu 

180-190hk och det var denna höga ef-
fekt som fi ck originalvariatorerna att inte 
riktigt hänga med, oavsett kalibrering. 
Detta angenäma problem löste vi med 
en helt ny motorvariator från BDY samt 
en sekundär från TEAM som bestycka-
des efter vår egen smak. 

Låg remförbrukning
Under vårvinterns körning kan vi nu kon-
statera att skotern efter detta inte bara 
har mycket god variatorprestanda utan 
också låg remförbrukning då den inte 
ännu visar tecken på remslitage. 700 
kilometer på en rem är helt OK för vilken 
lössnömaskin som helst men tveklöst 
riktigt bra när skotern har närmare 200 
hästar under huven, och det är alltså inte 
tid att byta den nu då den med säkerhet 
håller många mil till. Den svensktillver-
kade BDY-variatorn har därmed visat sig 
hålla vad den lovar och kombinationen 
med en ”klassisk” TEAM-sekundär (det 
är alltså inte en TEAM Tied) verkar vara 
ytterst lyckad. Systemen håller låga tem-

peraturer även i tungt före och har myck-
et god ”back shift” samtidigt som den 
växlar upp riktigt aggressivt. Det känns 
riktigt kul att hitta en så bra lösning på 
problemen vi hade med originalsystemet 
då vi som sagt trots en hel del testande 
inte fi ck de variatorerna att fungera till-
fredsställande. Det betyder inte att origi-
naldelarna fungerar dåligt när skotern är 
standard, tvärtom, men till denna starka 
maskin är de mindre lämpade. 

Rätt kona från början
Det som är intressant med BDY-varia-
torn är att den på inget sätt är en nyhet 
då detta är en helt igenom beprövad de-
sign. Så inget är nytt eller revolutione-
rande då den i sin grund är en helt vanlig 
primär med fast kors och vikter som med 
sin form samt massa sköter växlingska-
libreringen. Det går att använda alla på 
marknaden förekommande viktprofi ler 
och alla som arbetat med Arctic Cat, 
Polaris, Yamaha samt Comet-primärer 
känner sig genast hemma. Så oavsett 

Säsongsrapport BDY variator 
i Lynx Boondocker turbo

Mer effekt kan vissa gånger medföra mer problem än nöje. Det gäller att 
drivlinan också uppdateras för att klara den extra kraften. 

vilken av dessa variatorer du har delar 
till så passar dina gamla vikter i BDY-
variatorn.  Vi hade defi nitivt nått samma 
fi na resultat med t.ex. en Polaris P85 el-
ler en Arctic Cat variator men då dessa 
inte passar på BRP:s 7,5:1 kona hade 
monteringen vållat problem. Med en kor-
rekt utförd maskinbearbetning kan man 
tapera om en sådan variator men BDY 
hade denna kona vid leverans vilket gör 
monteringen busenkel. Allt som behöv-
des var att justera in sidoförskjutningen 
och sedan dra fast de nya variatorerna 
för att sedan testa ut kalibreringen. 

Roligaste Lynxen
Turbosatsen är utvecklad av MCX under 
en mängd år och allt fungerar i stort sett 
som hos en standardmaskin. Motorns 
tillförlitlighet påverkas nästan inte alls 
trots dubbla effekten men det är mer 
komponenter under huven vilket kräver 
lite mer underhåll. Som alltid när man 
har ett kort grenrör som är handbyggt 
kan det spricka efter ett antal hundra mil 

Efter inmätning där rätt 
sidoförskjutning konstater-

ats dras sekundären fast. 
Jag valde att inte låta varia-
torn ”fl yta” för att själv hitta 

sitt läge då detta inte är 
nödvändigt om man monter-

ar den rätt från början.

Av: Alf Sundström
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vilket man får ta med i beräkningen. En 
årsservice besår av oljebyte samt kon-
troll av slangar, klammer  och grenrör. 
Inget större problem alltså och något 
som ägaren av denna 190hk lössnöma-
skin anser vara värt besväret.  

Till denna säsong kommer skotern att 
köras i alla tänkbara fören och tempera-
turer och det ska bli riktigt intressant att 
testa den i försäsongens bottenlösa kris-
tallsnö. Frågan är bara om Lynx själva 
kommer att bygga denna skoter i fram-
tiden? De har nu en egen turbomatad 

ACE 900 som går mycket bra och att 
montera den i en BoonDocker är enkelt 
om marknaden vill ha en sådan skoter. 
Jag tror att en sådan skulle sälja bra då 
detta tveklöst är den roligaste Lynx jag 
någonsin kört!

Vi får se om tillverkaren i Rovaniemi 
också kommer fram till att detta är en 
produkt de vill saluföra.

Att kolla variatorernas inbördes förhållande är mycket lätt. Trots det fi nns det mängder 
av idéer om hur detta ska göras och teorier om hur svårt detta är vilket jag inte riktigt 
blir klok på. Varför inte bara göra rätt från början?

 Variator samt en specialbult för ACE 900 motorn färdig för att monteras.

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 
best m̌melser m.m. 

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 

 
SSCO-V řnar skoter ǩarna. 
 
SSCO-F řsvarar skoter ǩning. 
 
SSCO-G ř din r št h řd. 
 
SSCO-F ř din skull. 
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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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Fredag den 1 februari samlades 
tolv skoterglada tjejer i blandade 
åldrar i Bergsstugan i Kåbdalis. 

Alla spända och nyfikna över vad hel-
gen skulle erbjuda. Efter att vi lastat av 
skotrarna och installerat oss i rummen 
var det dags för välkomstbubbel och 
tacomiddag. Såklart ett trevligt inslag 
vi alla såg fram emot. Det blev en lugn 
middag där vi lärde känna varandra och 
pratade om förväntningarna inför hel-
gen. Vi gick igenom helgens upplägg 
och berättade att vi tillsammans i slutet 
av helgen kommer utse ”Bästa fastkör-
ning” ”Bästa hjälp” ”Bästa fotot” samt 
”Bästa utveckling”.

En blöt utflykt  
Det blev lördag morgon och äntligen 
dags för den där efterlängtade sko-
terkörningen. Dagen började med en 
gemensam frukost i stugan och sedan 
begav vi oss ut i skogarna. I samlad 
trupp for vi ut mot första myren, det blev 
lite tips och trix med några av tjejerna 
medan andra slängde sig ut i snön för att 
upptäcka nya ställen. Några myrar sena-
re kom vi till vad som skulle bli helgens 
upplevelse, ett enormt flödvattenhål. Jag 
har aldrig sett så mycket flödvatten och 
det skulle även resultera i att 11 av 12 
skotrar satt fast. Tro mig, det blev  en 
tyst minut bland 12 tjejer, det var precis 
vad som utbröt, tystnad. När vi beskådat 

vad som hänt var det bara dags att börja 
arbetet, försöka få lös 11 flödvattenfyll-
da skotrar. Till en början kändes allt lite 
hopplöst men vi gav oss inte och efter 
ca 1,5 timme var alla skotrar uppe, alla 
tjejer dyngsura men samtidigt väldigt 
stolta att vi klarat det själva! Nöjda och 
blöta började vi köra tillbaka till Kåbda-
lis skidliftar för pannkaks- & paltlunch. 
”After-skoter” för de som ville medan 
vissa hellre vilade lite inför kvällen. Och 
kanske torkade. 

Bastu och planerande
Vad önskar man efter en heldag ute 
i skogen? Jo, en bastu. Det fick bli en 
dusch och bastusväng innan vi samla-
des uppe i stugan för lite förrätt innan 
middagen på Träkolsgrillen. Här serve-
rades det en himmelskt god planka med 
lokala delikatesser och dryck. Efter mid-
dagen bjöd en av tjejerna hela gänget 
till deras fina stuga i Kåbdalis. Här blev 
det prat om dagen, planerande av mor-
gondagen samt röstning och utdelning 
av helgens priser. Passar på att rikta ett 
stort tack till tjejhelgens sponsorer Jet-
hwear, FXR, Klim, DBC Sweden, BRP 
och Scott.

Test av bergshästar
Söndag och dags att bege sig ut i sko-
gen igen. Under dagen hade vi turen 
att få testköra bergshästar/snowbikes , 

wow vilken upplevelse. När kropparna 
kände sig nöjda efter snowbike och 
skoterkörning åkte vi mot Kåbdalis och 
avslutade tjejhelgen 2019 med en god 
hamburgertallrik på Träkolsgrillen. En ut-
värdering av helgen och sedan kramade 
vi varandra hejdå och sa ”vi ses vecka 
6 2020”

Boka vecka 6
Att få vara tillsammans med ett helt gäng 
tjejer där alla delar samma intresse är 
helt fantastiskt. Att tillsammans kunna 
lösa de problem vi stöter på ute i sko-
gen, inse att vi klarar oss galant bara vi 
hjälps åt. Detta är ett led i vår, TC i Piteå 
AB:s, framtida satsning för skoteråkning 
bland tjejer. Tillsammans hoppas vi att 
fler tjejer ska våga sig ut i skogarna och 
upptäcka hur underbart det är att köra 
snöskoter. Våga ta steget och utveckla 
dig som person och förare, häng med 
mig och en hel drös underbara tjejer på 
en helg du sent kommer glömma! 

Till alla er skotergalna tjejer som är 
intresserade att hänga med, boka in hel-
gen vecka 6 2020. Då kommer ”tjejhelg i 
Kåbdalis med TC” tillbaka laddade inför 
en ny helg fylld med skoterkörning och 
trevlig samvaro!

Tjejhelg i Kåbdalis med TC 2019

Att umgås med likasinnade ute i snön är alltid 
lika trevligt.
Av: Ebba Grandin TC i Piteå AB

”Wooohooo, detta är skitkul!!!” Det där 
med Snowbikes är riktigt roligt och en 
unik upplevelse alla borde prova.

Tack för alla fantastiska priser från tje-
jhelgens sponsorer!      
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Flödvatten i överflöd är inte alls trevligt. Gissa om vi blev blöta och kalla? 

Naturligtvis hann vi med en underbar middag. Här serverades det planka med lokala 
delikatesser. 

Synen när 11 skotrar sitter fast är ganska komisk, på bild. I verkligheten kändes det 
fantastiskt jobbigt. 

Vi hann bocka av ett helt 
gäng härliga myrar. 

Vi hann med massor av bus under dagarna i Kåbdalis. Du är också hjärtligt välkom-
men. Vi kör igen vecka 6. 
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I Polarismontern hittade vi lite skoterkändisar i form av Edvard Blom/Lundberg Vilhelmina MotorCenter AB samt Isak Lundström 
och Anders Sundling från Umeå Terräng&Motor.

Sören Fransson Yammahacenter Umeå tillsammans med Kenneth Andersson och in-
ventarien “Sacke” från Yamaha. 

Matilda Anderbrant och Leif Ström  visade upp Fogelstas sortiment tillsammans med 
medhavd trasselsudd. Vi återkommer i ämnet snöskotersläpvagn senare under säson-
gen. 

Kenneth Andersson är en glad filur som 
du hittar på Däck & Maskin i Vilhelmina 
där han till vardags agerar Yamaha-
försäljare. 

Ingen vet hans riktiga namn, men han 
kallas för Sacke, eller Zacke. Sacke eller 
Zacke är alltid extremt påläst vad det 
gäller Yamahas ATV-sortiment med tillbe-
hör och allt vad det innebär. 

Det finns vissa mässor som enga-
gerar å det grövsta. Just Stora 
Nolia är en av de bredare då 

man hittar allt från husvagnstillverkare 
till snöskoter, mäklare, kakförsäljare och 
allt annat däremellan här. Mässan bru-
kar vara välbesökt och arrangerad och 
håller på i nio dagar vilket kan kännas 
lite i längsta laget om vi lyssnar på en 
del utställare. Cirka  350 utställare och 
runt 80 000 besökare kom till Nolia just 
detta år. 

Stora Nolia håller till vartannat år i Pi-
teå och vartannat i Umeå. I  år var mäss-
san belägen i Umeå vilket fick oss att 
dra dit en snabbis för att kolla vad våra 
annonsörer har för nyheter.

Stora Nolia 2019
Det finns vissa händelser som mer eller mindre 
samlar branschen vid samma tidpunkt varje år. 
Stora Nolia är en av dom. 
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Ola och Ronny på Brännapulkan visade upp sina produkter. Brännapulkan är för övrigt 
lite av Rolls Royce valet för dig som ska ha en trevlig svensktillverkad skoterpulka ba-
kom snöskotern. 

Hos BRP hittade vi Johan Jernberg BRP, Johan Sävenberg & Mikael Olofsson båda från Northbike höll ställningarna i BRP:s monter som i vanlig ordning var störst och mest en-
gagerad hos snöskotertillverkarna. Det är med andra ord ingen slump att BRP säljer mest snöskotrar i Sverige då man alltid visar mest engagemang. 

Idel glada miner från Isak Ekström (Håkan Eriksson Bossen i mitten) och Rasmus Lööv. 
Respovagnen ser man ganska ofta nuförtiden och verkar vara ett märke som skoter-
åkaren gillar och köper.  

Lorries är för oss en ny tillverkare som verkar ha ett brett och intressant vagnprogram. 
Vi har säkerligen anledning att återkomma till dessa vagnar under vintern. Lorries här 
representerat av Anders Lundberg.

4P Mats Ljunggren , Tomas Jonsson och  Kristian Munter i 4Ps monter. 4P är sedan 
länge en av de ledande skotervagnstillverkarna i Sverige som verkligen har det rätta 
sortimentet för skoteråkaren. 

Svängde förbi Fritidsimport i Ö-Vik på vägen hem. 
På bilden Patrik Sjödin från Grönfjälls Fritidsby/bil och maskin Christoffer Sundqvist 
som jobbade i butiken idag och hans farbror Håkan Sundqvist

Nu är det inte bara motorrelaterade saker du hittar på Stora Nolia utan vi kan beskriva 
det mer som en folkfest där alla kan hitta någonting att glädjas åt. Vad det gäller det 
kulinariska så finns det godsaker här för allas smaker. 
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Det finns idag två olika motor-
typer som används i fordonet 
snöskoter. Tvåtaktsmotorer och 

fyrtaktsmotorer. Visst har vi hört talas 
om el, diesel och wankelvarianter som 
antingen gått ur tiden eller precis börjat 
att användas. De tre senare varianterna 
är enligt mig en återvändsgränd då två- 
och fyrtaktsmotorer av förbränningsmo-
dell är att föredra. Dessa har visat sig 
vara lämpliga rent vikt, effekt, ekonomi 
och storleksmässigt samtidigt som de 
är relativt bränslesnåla. Nuförtiden är 
också dessa motorer extremt tillförlit-
liga även om en motor emellanåt kan få 
för sig att ge upp. Om en motor fått ett 
lagerhaveri eller att någon annan meka-
nisk del gett upp så brukar det avslöja 
sig genom att ljudet klonk-klonk-klonk 
kan uppenbara sig. Andra gånger låter 
det ingenting konstigt alls då motorn 
kanske bara upplevs som svag och or-
keslös, eller kanske inte går alls. Om du 
inte riktigt vet vad som är knasigt med 
din motor så är det alltid att föredra att 
göra ett leakdowntest så att du i alla fall 
kan sortera bort det där med täthetens 
vara eller icke vara i din motor. Vadå 

leakdown? Ett kompressionsprov är 
oftast det vanligaste knepet man då tar 
till säger du. Man kan då se om någon 
cylinder tappat kompression, men man 
få inte reda på så mycket mer än så. 

Jag har sedan länge ratat kompres-
sionstestaren och ersatt den med en 
leakdowntestare, som på ett mer precist 
sätt kan tala om för dig vad som fallerar 
och inte mår så bra i din motor. Framför 
allt på en fyrtaktare. 

Vaddå leakdown?
Vad är då en leakdowntestare? Enkelt 
förklarat så är det en reglerbar luftventil 
(som är kopplad till en luftkälla, exem-
pelvis en luftkompressor) som via en 
nippel du skruvar ner i tändstiftshålet 
trycksätter cylindern samtidigt som man 
mäter hur mycket luft som läcker ut från 
cylindern. Man mäter alltså differansen 
mellan hur mycket som du trycksätter 
cylinder och förbränningsrum med och 
hur mycket som läcker ut. Du kan köpa 
en leakdowntestare på Biltema för drygt 
800 spänn och då får du med lite olika 
nipplar som passar olika tändstiftshål. 
Skulle just ditt topplock ha en konstig 

storlek på tändstiftet kan man alltid slak-
ta ett tändstift och med lite knåp med 
svarven och svetsen fixa till en egen 
nippel som passar just ditt hål. Du kan 
använda denna på allt från gräsklippa-
ren till röjsågen, snöskotern, bilen och 
allt därimellan. 

På tvåtaktaren
Om du ska leakdowntesta din tvåtaktare 
så ska du se till att kolven ska stå i topp 
på den cylinder du tänkte kolla. Detta för 
att du ska säkerställa att kolven täppt 
igen alla kanaler. Du har nu kopplat luft 
till din leakdowntestare och vridit ratten 
så att det står noll på den högra mätaren 
som mäter trycket i cylindern. Du har 
också gängat i en nippel i tändstiftshålet 
med en luftanslutning på, som du klickar 
i din leakdownmätare. Det kommer nu 
väsa lite grann och har du en fräsch 
motor med korrekt kolv och ringspel så 
kommer du kanske bara ha 5% leak-
down. Skulle det visa sig att kolv, cylin-
der och ringar är slitna så kanske du har 
50% läckage, eller leakdown. Men detta 
test kan också skvallra om fler saker. Du 
kommer nu också att märka att du måste 

hålla emot med ett spärrskaft på varia-
torn för att fixera kolven i högsta läget. I 
alla fall om du har ett lågt läckage. 

Skulle topplockspackningen ha gått 
sönder på din motor, så kan det nu fräsa 
och bubbla i kylaren eller expansionskär-
let. På en fyrtaktare får du reda på mas-
sor av mer saker. 

På fyrtaktaren
En fyrtaktare har massor av mer delar 
i sig om man jämför med tvåtaktaren. 
Här ska både cylinder och kolvspel vara 
korrekt samtidigt som avgas- och insug-
sventiler ska hålla tätt. Topplockspack-
ningen ska också den täta kompression, 
separera olja samt kylvatten vilket den 
inte alltid gör. Så här går ett leakdown-
test till på en fyrtaktare. 

Kolven i cylindern du ska testa ska 
vara i  TDC-läge, och i kompressions-
fasen. Du vill alltså att kolven ska vara i 
topp och i den takten då det smäller och 
ventilerna är stängda. Detta kan man 
uppnå genom att man tar av sidokåpan 
på motorn och vrider runt motorn med 
ett spärrskaft på variatorsidan. Det 
finns alltid märkningar på svänghjul som 

Att på ett enkelt och snabbt sätt få reda på motorns 
mekaniska kondition är inte det lättaste. Eller? 

Kolla trycket!
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skvallrar om motorns läge. Ibland kan det 
vara trångt att se dessa märkningar så 
en svetstråd nerstoppad i tändstiftshålet 
kan också avslöja när kolven är i topp. 
Gänga in korrekt nippel i tändstiftshålet. 
Tillsätt luft till din leakdowntestare. Noll-
ställ denna och koppla sedan på den på 
nippeln som sitter i tändstiftshålet. Håll 
emot med spärrskaftet. 

Mätaren kommer nu att öka på skalan 
och stannar den på 5% så är det ex-
tremt bra. 20% är inte speciellt bra, men 
det kan fungera på en vanlig sugmotor. 
Min turbo-racehoj som jag laddar drygt 
2,9 bar på som mest gillar inte 20% le-
akdown och fungerar inte alls då. 

Har du 15% leakdown på två cylin-
drar, och 30% på den tredje så är det 
någonting som hänt med den tredje, 
och det är nu som du kan lista ut vad. 
Väser det ur avgasröret så är det någon 
eller båda avgasventilerna som är otät. 
Väser det ur luftburken när du öppnar 
gasspjällen så är det någon av insug-
sventilerna som är otät. Väser det ur 
vevhusventilationen så är det kolv, ring 
eller cylinderlopp som fallerar. Bubblar 
det i kylaren eller expansionskärlet så 
är det läckage från cylinder till kylkanal, 
pågrund av spricka i topp eller topp-
lockspackning. 

Du kan alltså diagnostisera din motor 
på ett väldigt enkelt och bra sätt med en 
leakdowntestare. Skrota alltså kompres-
sionstestaren. Ska du testa din fyrcy-
lindriga fyrtaktsyamaha så kan det vara 
läge att testa den i tändföljd för att spara 
lite tid. En sak till, jag påminner igen. 
När du tillsätter luften i cylindern så ska 
du vara lite beredd och hålla emot med 
spärrskaftet som du vrider runt motorn 
med. Tryckluften vill trycka ner kolven 
och det vill vi ju inte. 

Enkelt och klart som korvspad. Bara 
ut i garaget och leakdowntesta alltså. 

Du kan lätt hitta kolvens högsta läge genom att stoppa in en sk-
ruvmejsel eller svetstråd i tändstiftshålet. 

Du gängar ner luftnippeln i tändstiftshålet. 

Man måste nollställa leakdown-
testaren innan man ansluter den 

till luftnippeln du gängat ner i 
tändstiftshålet. 

Hoppsan Kerstin, här var det läckage i vänstra cylindern. Nästan 50% avslöjar att 
något är galet. 

Högra cylindern har drygt 10% leakdown vilket är helt okej för en gammal fläktkyld 
motor med flera hundra mil på mätaren. 
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Du kan lätt hitta kolvens högsta läge genom att stoppa in en sk-
ruvmejsel eller svetstråd i tändstiftshålet. 

Du gängar ner luftnippeln i tändstiftshålet. 

Man måste nollställa leakdown-
testaren innan man ansluter den 

till luftnippeln du gängat ner i 
tändstiftshålet. 

Hoppsan Kerstin, här var det läckage i vänstra cylindern. Nästan 50% avslöjar att 
något är galet. 

Högra cylindern har drygt 10% leakdown vilket är helt okej för en gammal fläktkyld 
motor med flera hundra mil på mätaren. 
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Att leakdowntesta en motor skvallrar om ganska mycket. Har du 
en snöskotermotor du vill testa så ska du alltid vrida runt mot-

orn på vevaxeln med ett spärrskaft. Du måste nämligen hålla 
emot motorn när du kopplar in tryckluften eftersom lufttrycket 

kommer att trycka ner kolven i botten annars vilket i sin tur blot-
tar insugs- och avgasportarna på en tvåtaktare samt öppnar 

ventilerna på en fyrtaktare. Som sagt. Håll kolven i korrekt läge 
med hjälp av ett spärrskaft. 

Här har vi en trasig fyrtaktsmotor som läcker genom avgasventilerna eftersom det väser i avgaskanalen. Skulle det väsa i insugska-
nalen är det insugsventilerna som inte tätar nog. 

Skulle det visa sig att du mot förmodan 
har en konstig udda gänga i tändstift-
shålet så är det ju bara att slakta ett tän-
dstift och göra en själv.
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Det där med att en motor ”skär” 
har man ju hört talas om och vi 
kan enas om att just detta inte 

är det minsta bra. Snarare tvärtom, jät-
tedåligt och direkt förödande för en mo-
tor och dess funktion. Man kan säga att 
motorn är död eller på god väg att göra 
det i alla fall. Vi har väl alla varit med om 
att en motor skurit för att tjugo minuter 
senare ”lossna” och faktiskt starta igen, 
men med reducerad prestanda. Du kan-
ske tar dig hem, men faktumet kvarstår 
att du har en motor du måste renovera 
innan du kan använda den igen. Anled-
ningen till en ”skärning” kan vara många 
och är det inte snökristaller som ställt till 
det så kan det vara avsaknad av olja, då-
lig bränsletillförsel, felaktig bestyckning/
mappning eller helt enkelt vanligt heder-
ligt slitage. Oavsett vilket så lär man ta 
reda på anledningen till varför en motor 
gett upp. Du har ju ingen lust att fixa ett 
fel bara för att det ska hända igen. Vissa 
gånger kan det vara läge att renovera 
hela motorn medans endast ett kolvbyte 
kan vara aktuellt andra gånger. Idag kol-
lar vi över just bytet av kolvarna och vad 
man bör tänka på. 

Anledningen
Som sagt, det finns olika anledningar till 
att en motor skär eller att det är dags att 
byta kolvarna. Har du kört många mil så 
är det kanske tal om ren och skär för-
slitning och just detta kanske inte är så 
mycket att orda om. Har du en gammal 
snöskoter med stålfoder i cylindrarna 
kan det vara läge att borra själva cylin-
derloppet till en överdimension för att 
sedan stoppa i en lite större kolv av 
överdimensionsmodell. Förr i tiden var 
det där med kolvskärning och slitna 
cylindrar ett vanligare fenomen. Idag 
så sitter det aluminiumcylindrar med en 
ytbehandling av nicasil i cylinderloppen 
på alla snöskotermotorer vilket i sin tur 
gör att den där förslitningsbiten i cylin-
derloppet är ett minne blott. Kolvar och 
kolvringar däremot slits i vanlig ordning. 
Det är först när en kolv av en eller an-
nan anledning havererar som cylinderns 
nicasil-ytbehandlig blir skadad. 

Den vanligaste anledningen till ett 
kolvhaveri eller skärning är avsaknad av 
tvåtaktsolja. Man kan ha glömt att fylla 
på tvåtaktsolja i den separata behållaren 

eller så har helt enkelt smörjsystemet 
gått sönder. oavsett anledningen så 
fungerar inte en tvåtaktare utan sin två-
taktsolja. 

Brand
Eftersom vi på SnowRider har förarbe-
visutbildningar under vintern så har vi 
samlat på oss lite olika slags snöskotrar 
för ändamålet. Vi försöker hålla en viss 
bredd så att våra elever får köra allt från 
led till touring och lössnömaskiner. En av 
dessa maskiner skulle paniklagas före 
en kurs  och när en av A-armarna svet-
sades så uppstod det en mindre brand i 
motorutrymmet där jag lyckades elda av 
tillförseln av tvåtaktsoljan till smörjning-
en. Att slangen var aveldad uppdagades 
några kilometer senare då motorn helt 
enkelt gav upp och blev stum för att lite 
senare lossna och starta igen. Naturligt-
vis med minskad prestanda. Nu har ma-
skinen stått sen i våras och jag tyckte nu 
att det var dags att ta tag i det hela och 
väcka liv i den annars felfria och extremt 
stryktåliga Bearcaten från 2012. 

En rejäl koll
Då det brunnit lite grann under motorn 
så tyckte jag att det var på sin plats att 
ta ur den för en ordentlig rengöring och 
statuskoll på alla slangar och kablar.  
Just det det där med rengöring är alltid 
att föredra när man meckar med någon-
ting. Renlighet är en dygd samtidigt som 
det hela blir så mycket trevligare att hålla 
på med. I enlighet med lagen om all jäv-
lighet upptäckte jag att min varmvatten-
högtryckstvätt frusit sönder, vilket fick 
mig att istället prova Biltemas Kraftren-
göring på sprayburk vilket till min glädje 
fungerade förvånansvärt bra. 

Leakdown
För att kolla motorns status så kan man 
faktiskt göra ett leakdowntest före isär-
plockning. Jag skulle faktiskt föreslå 
att det är det första man ska göra för 
att fastställa att någonting är fel nere i 
cylindrarna. Jag tävlar själv i dragracing 
med motorcykel och gör leakdowntest 
på mina fyrtaktsmotorer efter varje täv-
lingsdag och racehelg. 

Ett leakdowntest skvallrar om motorns 
täthet. Man får reda på allt. Framförallt 
på en fyrtaktare. Enkelt förklarat så 

Underhåll & reparation
Vad gör man när kolv och cylinder helt plötsligt 
inte vill samarbeta med varandra? 

När man kopplat isär el, olja och bränsletillförsel till motorn så är det bara att lyfta ur 
den. Det tar inte många minuter att ta ur en skotermotor faktiskt. 

En trevlig kolv från Sno X kommer komplett med kolvringar och kolvbult samt clips. 
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När alla kåpor avlägsnats från motorn så 
inser man hur enkelt och bekvämt det är 
att mecka med en tvåtaktare. 

Vi gjorde ett leakdowntest på motorn innan vi plockade av cylindrarna och såg då att vänster cylinder inte höll tätt. Det visade sig 
vara kolvringarna som nypt fast i kolvringsspåret. Förvånande nog såg kolvarna faktiskt riktigt bra ut trots att motorn gått utan 
tvåtaktsolja en ansenlig sträcka. 

Google är alltid bra när man söker svar 
på frågor. I just detta fallet undrade 
jag hur mycket man skulle dra åt topp-
locksbultarna vilket internet skvallrade 
om. 28 Nm lät som en bra siffra. 

Ett helt vanligt trearmat honingsverktyg 
ser till att repa upp ytan i cylindern lite-
grann. Skolorna är olika om honandets 
vara eller icke vara men vi tycker att det 
är en bra grej att göra. ”Reporna” är vare 
sig känn- eller mätbara då nicasil är ex-
tremt hårt. Se det hela som en avgrad-
ning som tar bort onödig smuts.

Vissa saker var bättre förr då gamla packningsrester krullade ihop sig som ett gammalt könshår när man använde sig av packnings-
borttagning. Om det är skillnad på olika tillverkares medel ska jag låta vara osagt men Biltemas packningsborttagare är lite sisådär 
måste jag säga då det inte blev någon könshårseffekt. Lite skrapande med ett rakblad gjorde däremot susen. 

Kolvarna såg faktiskt oförskämt bra ut, även om kolvringarna hade fastnat i ena kolven med resultatet att vår maskin gick på en cyl-
inder. Kolvbultslagren däremot var blånerade och lite raspiga. Naturligtvis hade vi nya som vi monterade med lite extra olja. 

En fläktkyld motor är ganska enkel att 
lyfta ur eftersom man slipper allt slags 
sull med kylarvatten över hela golvet. 
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trycksätter man cylindrarna med tryck-
luft för att ta reda på hur mycket och 
var ett eventuellt läckage finns. Mer om 
detta på sidan 54. Vår motor visade ett 
läckage på 50% procent på vänstra 
cylindern medan den högra visade ett 
läckage mellan cylinder och kolv på 5 
procent. Fallet är solklart. Den vänstra 
mår betydligt sämre än den högra och 
jag fick samtidigt svaret på varför ma-
skinen gick på en cylinder. Varför tar jag 
inte ett kompressionsprov med en kom-
pressionstestare? Det kan man ju också 
göra, men eftersom jag använder leak-
downtestaren så ofta gillar jag den mer. 
Som sagt, mer om denna på sidan 54. 

Demontering
Vi börjar med att plocka av cylindrarna 
och hoppas att vi kan nöja oss med 
det. Efter en besiktning av vevaxeln, 
vevstakarna och dess lager så inser vi 
att dessa mår alldeles utmärkt samtidigt 
som det verkar rimligt då motorn gått 
300 mil. Cylindrarna ser också de helt 
okej ut och kan behöva en liten omgång 
med honingsverktyget i rengöringssyfte. 

Det som däremot förvånar är att kol-
varna faktiskt ser mycket bra ut. Kolv-
ringarna däremot har fastnat i sina spår 
på vänstra kolven och därmed inte kun-
nat täta ordentligt. Hade jag varit snål 
hade jag kunnat greja lite med kolvring-
arna, men eftersom jag redan beställt 
nya kolvar fick det bli ett byte ändå. Två 
kompletta originalkolvar med kolvringar 
kostar 5687:- kronor medan en Sno X 
sats från DBC går lös på strax under 
2000 spänn, vilket gjorde valet lätt för 
mig. Sno X från DBC fick det bli. Sam-
ma gäller för packingssatsen som är 
betydligt billigare än original dito. DBC 
är för övrigt en leverantör som skoter-
handlaren använder sig av när du vill ha 
eftermarknadsprylar istället för original. 
Oftast av mycket bra eller samma kvali-
tet som originalet, fast till reducerat pris. 

Montering och inkörning
Det enda som man egentligen ska kolla 
lite extra vid en ihopmontering är kolv-
ringarnas gap. Det vill säga den springa 
som blir när kolvringarna är nertryckta 
i cylinderloppet en dryg centimeter. Ett 
för litet mått är förödande då det blir för 
trångt, ett för stort mått är lika illa det 
då kompression kan läcka ut där. Ibland 
får man justera måttet med en fil, andra 
gånger är måttet helt inom specifikatio-
nerna. Naturligtvis ska man dra åt alla 
bultförband med angivet moment vilket 
gör att en momentnyckel bör användas. 
Jag gillar också att använda mycket olja 

när jag monterar ihop nya saker. Var inte 
snål. 

Inkörning
Inkörning är ett kärt ämne. Personligen 
har jag inte kört in ett modernare fordon 
eller en motor mer än några minuter med 
bara positiva resultat. Jag har med an-
dra ord inte fått en ny eller nyrenoverad 
motor att skära på grund av att jag inte 
kört extremt försiktigt de första hundra 
milen eller vad nu folksägen eller tillver-
karen påstår att man ska göra. Visst, 
undvik topphastighetsnoteringar den 
första tiden och häll gärna i någon de-
ciliter tvåtaktsolja direkt i bensintanken 
för att smörja grejerna lite extra. Har du 
en gammaldags motor utan Nicasilcylin-
der kan du ju ta det lite lugnare så att 
grejerna hinner slita in sig lite. Jag för-
väntar mig inte att ni alla ska hålla med 
om inkörningsbiten. Jag påstår bara att 
jag, personligen, aldrig fått en skoter 
att skära på grund av att jag struntar att 
köra in dom. Jag är däremot noga med 
att varmköra alla mina fordon innan full-
gas. Men det är jag det.  

Over and out. Vi tittar närmare på nå-
got annat att renovera och se över till 
nästa nummer. 

Har du inte en motortvätt så kan du alltid 
köpa en på burk. Vissa saker från Bilte-
ma är under all kritik medan andra är rik-
tigt bra. Denna produkt är riktigt bra och 
gör sitt jobb med bravur. 10 av 10 poäng. 

Var noga med att kolla kolvringsgapet 
innan montering. Det brukar stämma, 
men man ska alltid kolla det ändå. Runt 
0,30 mm ska glappet vara. Detta mäter 
du med ett bladmått. Är måttet för 
trångt så får du fila lite. 

Tomt vare här. Efter en smärre brand i motorutrymmet så brann helt enkelt oljeslan-
gen till oljepumpen av, med resultatet att all olja i oljebehållaren rann ut och motorn 
nöp ihop. En kolv monterad. En kvar. 
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Att dra åt allting med rätt moment är 
ganska viktigt. En momentnyckel är där-
för ett måste för att det hela ska bli rätt. 
Muttrarna under cylindrarna kan däremot 
inte dras åt med en momentnyckel utan 
får dras lite med känsla. Enkelt förklarat 
så drog jag dom ganska hårt, med ett 
stånk och två stön. 

Sådärja. Monterat och klart. Denna procedur tog inte mer än några timmar att göra, nu är det bara att stoppa i motorn i skotern 
igen och starta den. En rejäl förgasar- och motorrumsrengöring ska göras innan motorn stoppas i chassit igen. Snart är det vinter.

Ett bra knep då det gäller att ta loss 
avgasfjädrarna är alltid att trä in en elka-
bel i öglan och dra loss den. Enkelt och 
bra. 

Lite brand, lite smuts och en massa olja bildar tillsammans en 
sån där trevlig smet som bäst avlägsnas med en högtryckstvätt. 

En bra och rejäl knut är alltid att föredra då man lossar magna-
pullhandtaget från startsnöret. Det där med att tappa in snöret i 
magnapullen med det där karakteristiska ljudet då fjädern rullar 
upp sig är en mardröm. 

Är du lite uppmärksam så ser du hur kolvringar, kolvar och packningar ska monteras. Pilen på kolven ska alltid peka mot utblåset, står det top eller up, ska ganska naturligt den-
na vändas uppåt. Kolvringsclipsen ska monteras med öppningen uppåt eller neråt. Passa alltid in kolvringarna så att styrstiftet är i mitten. 
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Är du en av dom där som sneglat 
på en täckt vagn avsedd för sko-
teråkning på vintern, och kanske 

cross eller motorcykel på sommaren? 
Jag är helt klart en av dom som varit su-
gen på en bra täckt vagn, men samtidigt 
ryggat tillbaka då jag sett priset. Ska 
du ha en 4,5 meter lång och 2,20 bred 
täckt vagn med fast skåp, 2,10 i takhöjd 
så får du till att börja med punga ut med 
en sisådär 100,000 spänn och gärna lite 
till. Just det där med prissättningen har 
fått mig att börja titta på andra vägar vil-
ket ledde till den här lilla artikeln. 

Jag tävlar med hoj sommartid och 
saknade en lättdragen vagn som kunde 
rymma minst en motorcykel, reservdelar 
och allt annat man behöver för en race-
helg. Oavsett om jag använder denna 
vagn på sommaren så kan du kopiera 
konceptet bara för att bygga en likadan 
ämnad för vinterbruk eller till crossen. 

Renoverat
Det hela började när jag scannade av 
Blocket och där hittade ett skrotat skåp 
från en lätt lastbil. Ni vet en sån där lätt 
lastbil med bakgavellyft som Bring, DHL 
och UPS brukar ha. Skåpet kostade 
3500 spänn och var lite skadat fram 

samt saknade bakgavellyft. Jag fraktade 
hem det på en släpvagn modell större 
med baktanken att jag skulle leta reda 
på en släpvagn som matchade detta 
skåp rent storleksmässigt. Grannen 
skulle precis sälja ett skotersläp som en 
gång började sitt liv som husvagn, vilket 
fick mig att titta lite extra. Släpet var re-
noverat med ledbelysning och såg ut att 
passa rent storleksmässigt. Det skulle 
faktiskt visa sig att vagnen inte kunde 
vara mer perfekt för mitt nyinköpta skåp. 
15000 spänn gav jag för det besiktigade 
och renoverade gamla husvagnschassit. 

Helt perfekt
Efter en del funderande och mätande 
sågade jag upp öppningar i skåpet som 
skulle matcha släpvagnens uppstick-
ande hjulhus. Av någon anledning blev 
detta på millimetern perfekt vilket förvå-
nar mig lika mycket som er. Jag behövde 
bara lyfta på skåpet med lastmaskinen 
en gång och skruva fast skåpet i hus-
vagnsunderredet med ordentliga ge-
nomgående bultar. Det hela passade 
oförskämt bra måste jag säga. Eftersom 
det satt en bakgavellyft på det här skå-
pet från början saknades det en större 
del av bakluckan. Detta löste jag genom 

Bygg din egen skotervagn

Det där med täckta vagnar är ett kärt 
och dyrt ämne. 

Av: Björne

att helt enkelt förlänga den lilla luckan 
som satt där, nedåt. En fackverkskon-
struktion i aluminiumprofiler kläddes i 
1,5 millimetersaluminiumplåt med gott 
resultat. Nu täcker baklemmen hela 
akterpartiet, öppnas uppåt och skåpet 
snyggades sedan till med ett par egen-
gjutna skärmkanter som först sågades 
ut i plywood för att sedan gjutas av för 
att få en form som sedermera användes 
för att gjuta upp två snygga yttre hjulhus. 
Enkelt. 

Fantasin sätter 
begränsningen
Inne i vagnen lät jag en plåtfirma bocka 
till två inre hjulhus i durkaluminium.  Det 
gamla trägolvet kläddes med ett rött 
klickgolv i plast som jag hittade på Jula. 
En mclyft skruvades fast i golvet så att vi 
kan serva hojen i rätt arbetshöjd. Snyggt 
och enkelt. Som skoteråkare kan man 
modifiera en mc-lyft med två stöd för 
skidorna med liknande resultat. 

En riktig arbetsbänk, lite hyllplan, luft-
kompressor, sladd och slangvinda fick 
toppa det hela innan innerbelysningen 
som jag också hittade på Jula montera-
des. Eftersom jag är i behov av att ha en 
riklig tillgång till is till intercoolern till min 

dragracinghoj, monterades en frys, där 
du kanske vill ha någonting annat. En 
gammal husvagnsdörr monterades på 
sidan och en LED-tv som jag kan koppla 
upp min dator för insprutningssystemet. 
Jag avslutade det hela genom att köpa 
fyra nya däck för att vara på den säkra 
sidan. 

Fantasin sätter stopp för vad man vill 
ha i sin egen vagn. Jag har alltid tillgång 
till 220 volt i depån, men ett elverk kan 
alltid monteras på dragstången framför 
skåpet så att du alltid har ström till värme 
och kompressor och kylskåp. Som sagt, 
fantasin sätter begränsningarna för vad 
du kan göra i just ditt skåp. Just min fan-
tasi stannade på cirka 35 tusen spänn 
vilket känns helt okej. 
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En rejäl luftkompressor, en jordfelsbrytare för strömmen till vagnen och en sladdvinda 
men en stickkontakt på så man slipper en löst liggande sladd i lådan. 

För att motverka all slags svajighet när man går i vagnen monterades ett par yttre 
stödben bak. Det sitter ledlampor överallt på vagnen. 

En begagnad husvagnsdörr letades upp på blocket. Knappast inbrottssäker men ex-
tremt praktisk och lätt. 

Det hela började som ett projekt där jag parade ihop ett gammalt husvagnsunderrede 
och ett kasserat skåp från en budbil. 

Bakluckan öppnas uppåt vilket ger ett bra regnskydd.
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Då detta skåp suttit på en lätt lastbil med bakgavellyft så gapade ett hål under den lilla luckan bak. En fackverksram i aluminium svetsades ihop och kläddes med aluminiumplåt. 
Plåten kläddes sedan med ett fräsigt klistermärke. 

Luft och sladdvinda är ett måste. 

Det gäller att allting har sin plats i vagnen. Att spänna fast allting är extremt viktigt. 

Krokar och förvaring är bra att ha i överflöd. 

Jag sågade till ett yttre hjulhus/skärmkant i plywood och spacklade till det lite för att 
kunna gjuta en form på denna. I formen gjöt jag sedan två stycken skärmkanter som 
jag sedan limmade fast på utsidan. 
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Inköp av husvagnschassie    15,000:- 
inköp av skåp      3500:-
Nya däck      2500:-
Begagnad frys      1000:-
Begagnad TV/apple TV      1500:-
Div aluminiumprofil      1500:-
Div lim, skruv, nit, bult      1500:-
Luftkompressor       1000:-
sladdvindor      1000:-
begagnad arbetsbänk       500:-
Inre hjulhus      2500:- 
Klistermärke bak       2500:-
Div sladd, eluttag, mm      1000:-
Total      35,000:-

Vagn 

1982 Kabe Smaragd chassie 
Total längd 6,1 meter
Total bredd 2,2 meter
Totalvikt 1390 kg

Den här vagnen är extremt lättdragen och oavsett om jag drar den med husbilen eller Sprintern så märks den knappt. 

Märkta lådor spar tid när det är bråttom med reservdelar. 

Jag lät ett proffs bocka till inre hjulhusen. 

Det finns schysta lyftar för snöskotrar att inhandla, eller så modifierar man en smidig-
are mc-lyft för ändamålet. Grabbens GSXR passar också bra på mc-lyften. 

En anslagstavla är utan tvekan fantastiskt bra att ha när man är på race. Lite hyllor för 
olika sprayer likaså. 

Att ha en större skärm till datorn är trevligt. Speciellt när man är två som ska titta och 
analysera saker och ting. 

Här sitter nu en frys så att jag kan till-
verka egen is till intercoolern på min 
dragracinghoj. Naturligtvis sitter här nu 
också ett fullproppat verktygsskåp från 
IDG-Tools. 
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Komplett verkstad för alla ändamål!

Stort lager på 
utbytescylindrar 

och vevaxlar

0684-294 50
motorfritid.com

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:- 

B R Ö D E R N A

Gör som  
11800 andra 

följ oss på

www.yngvessonsmaskin.se

Vi ligger på Europas 

STÖRSTA reservdelslager!

Butik/ Reservdelar: 0951 - 773 45

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

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

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

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

www.tr-skoteromek.se

Svensktillverkade

2  och 3 KROKS ORIGINALET

Isrivare

support@tr-skoteromek.se

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

STARTAR 
25 OKTOBER



Porto Betalt

SVERIGE

Nummer 1 19/20 Pris: 79:- EUR 8,90 NOK 85

w
w

w
.snow

rider.se  N
r  1 19/20

Teknik, kolv, variator, tryck

TID
SA

M
 0518-01

7
3
8
8
0
5
1

8
0
7
9
0
2

0
1

R
ETU

R
VEC

K
A

 43

WATERCROSS

SnowRider, när du behöver tröst!

BYGG EN EGEN VAGN - STACKARS KRAKEN!

ALLT FRÅNALLT FRÅN
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Ta FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER med:

Mer info på: snowrider.se

Kurserna går i MORA eller LOFSDALEN under 2 dagar. 
Enkelt boende kan ordnas.

SnowRider, Sågbacksvägen 8, 792 91 MoraPOSTTIDNING B


