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Ledaren
Jag liksom går och trampar lite och funderar, samtidigt som en viss oro ligger där i bakgrunden. Naturligtvis så funderar jag som så 
många andra angående det där lagförslaget gällande vår terrängkörningslag och allt vad detta kommer att innebära. Jag är tyvärr 
en av de mer pessimistiska vad det gäller detta förslag till en lagändring som i allra högsta grad troligen kommer att påverka vår 
friåkning på ett eller annat sätt. Eller? Jag är en av de som tycker att det hela fungerar bra som det gör och att vi visst kan skärpa 
till oss då det gäller vissa saker, men att det i det stora hela så är allt bra. Jag vet att man i utredningen angående ett förslag till 
ändring av terrängkörningslagen tittat på våra grannländer och deras lagstiftning. Man har upplysningsvis väldigt restriktiva lagar 
i Norge och Finland vad det gäller all slags friåkning.
Jag bävar för inskränkningar i friåkningen och dess följder då jag är helt övertygad om att väldigt få kommer att följa dessa i ren 
protest. Jag är faktiskt beredd på allting vad det gäller omskrivningen av lagen. I en tid där Greta Thunbergs teaterspelande och 
låtsasgrinande inövade utspel livligt påhejad av föräldrar och press kan faktiskt allting hända. I samma andetag som ordet miljö 
nämns så följer nämligen oftast orden skatt eller förbud. I slutändan tror jag att hela miljödebatten bara handlar om skattepengar 
och intäkter. 
Som sagt, jag går omkring och trampar lite och oroar mig för framtiden. Om det nu skulle bli en ändring vad det gäller rätten att 
köra mer eller mindre snöskoter fritt i detta land. Tänk dig scenariot där du inte alls får avvika från leden. Hur kommer då snö-
skoterförsäljningen att se ut i framtiden? Folk kommer att köpa kortare maskiner. Hur mycket är din lössnömaskin värd efter ett 
friåkningsförbud? Kommer det ens bli ett förbud? Kommer vi märka någon skillnad alls? Nu har väl kanske inte detta med terräng-
körningslagen att göra. Men. Apropå Gretas fantastiska turné runt hela världen. Vem ligger bakom det hela? Vem skjutsar runt 
henne, bokar möten och framträdanden. Vem skriver talen? Vem betalar för det hela och varför? Att någon med dold agenda fi nns 
i bakgrunden tar jag som en självklarhet då allt verkar vara toppstyrt och inövat då Greta minst sagt både varit mål- och svarslös 
då manuset och de inövade fraserna tagit slut. Som sagt, det är mycket att fundera på och jag gör det man som medelålders man 
är bäst på. Oroa mig i fosterställning för framtiden. 

Media
Det går som tåget för SnowRider och SnowRider TV vilket vi tackar er läsare, tittare och annonsörer för. I en digitaliserad värld 
säljer vi tidningar som aldrig förr, samtidigt som vår TV-show har tagits emot med öppna armar. SnowRider Magazine har faktiskt 
mer läsare idag än för 10 år sedan vilket stöder påståendet att smala specialiserade tidningar faktiskt attraherar läsare fortfarande. 
Tack för det. SnowRider-TV sänder vi ju genom Youtube, Facebook och Instagram vilket såklart är den stora anledningen att ni 
hittat oss i rörligt format. Vi var tidigt ute att anamma alla digitala medier vilket gjort att vi idag är det överlägset största snöskoter-
mediet då vi förutom papperstidningar och TV även har riktigt stora Facebook och Instagramkonton. Vi är heltäckande minst sagt. 
För tjugo år sedan hette det att hemsidorna skulle ta över tidningsläsarna. Vad man då inte visste var att modernare medier i form 
av Facebook och Instagram lurade runt hörnet och skar halsen av hemsidan. På något sätt i denna digitalisering har specialtid-
ningarna hängt kvar hos läsarna samtidigt som hemsidan idag är tvärdöd. Hemsidan används idag som ett visitkort där kontakter 
kan tas och saker kan köpas i diverse shoppar. För detta fungerar hemsidan perfekt, men som ett media där du via text ska inta 
längre stycken information så är den värdelös, ratad och död. Rörliga bilder förmedlade genom modernare medier är däremot 
ett mycket bra sätt att nå ut till folket. Lite på det. En sak till. Idag är folk noga med sin skärmtid, som ska vara högkvalitativ och 
givande. Bristande tålamod och en vana att allt ska hända på en gång gör att vi faktiskt är mer noggranna att välja vad vi lägger 
tiden på. Idag pratas det om att skärmtiden ska vara begränsad och minskas. Inte ökas. Inte mig emot då jag känner mig stressad 
över alla medier man ska ha koll på. Jag kom på en sak till. Radio som media hänger kvar som en stark spelare och faktum är att 
radioformatet inte ändrat sig allt för mycket under de snart 100 år man sänt ut i Sverige. Radio är grymt bra om man bortser från 
P3 som för länge sedan spårat ur totalt, men det är ju en annan historia. Jag tror faktiskt att vi kommer att se tillbaka på den här 
tiden och minnas den som den tiden då alla skulle vara uppkopplade på alla medier samtidigt för att inte missa något. Tänk dig 
att fi ka eller laga mat och inte fota bullen eller tallriken. Hemska tanke. 
Ta en skärmpaus med SnowRider Magazine, sätt dig i soffan, upp med fötterna och slappna av. 
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#KLIML IFE

Visions of riding fast and light across thrilling terrain had us build the chassis 
from ultralight hand-laid carbon fiber for the best consistency in shell thickness 
and resin distribution. With only 1150 grams, the F3 Carbon is the lightest ECE 
helmet we were willing to make without sacrificing any safety. 
KLIM: Enhance Your Riding Experience!

ENGINEERED
PROTECTION

ece only
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CanonBallRun 2019 

SnowRider Weekend

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

Mer info kommer

LOFSDALEN 
Bokas på Lofsdalens lägergård

Januari -25 

alltid v 5

DALARN
MOR
VIK

Du missar väl inte SnowRider TV säsong 

nummer 3.  Följ oss på Facebook, 

Youtube och Instagram så du inte missar 

något! Nytt program varje fredag.
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Totaltek är ett finskt välrenommerat 
företag som producerat maskiner 
och delar till skotercrosseliten i år-

tionden. På senare år har man följt tren-
den och även riktat in sig på diverse friå-
kare och annat löst folk. Det är framfö-
rallt på stötdämperi och styrstålsfronten 
man genom tiderna har kunnat attrahera 
folk. Visst har man byggt hela maskiner 
och jag gillar fortfarande att minnas den 
legendariska 747:an som än idag ger 
mig ett leende. 

När vi ändå var i Rovaniemi så är det 
numera en tradition att kika in till Seppo 
med en påse kanelbullar för att kolla vad 
de håller på med. Tills i år har de över-
raskande nog en för oss helt ny produkt 
som jag tror de flesta av er skulle ha 
nytta av. Eller i alla fall några av er.

Möt upp glappet
Totaltek har tagit fram boggiskenor till 
alla intressanta modeller och skulle du 
känna att din körstil inte riktigt stämmer 
överens med tillverkarens tankar om hur 
din maskin ska användas så finns det 
nu en bra möjlighet att möta upp detta 
glapp med en betydligt starkare kon-
struktion i form av billetfrästa skenor. 

Oavsett om du kör cross eller lössnö 
så kommer det att finnas boggiskenor 
till din maskin. Alla dessa skenor är som 
sagt frästa ur ett stycke starkare ”flyg-
plansaluminium” med förstärkningar 
där det behövs. Man har testat dessa 
skenor i skotercrossen med mycket bra 
resultat utan några tveksamheter. 

Billet Alpha One
En sak till. Såklart har man tagit fram 
en ihålig billetskena till Apha One som 
är flera gånger starkare än originalet 
som har en konstruktion av pressade, 
limmade och gjutna bitar. Man har löst 
detta genom att dela Alphaskenan längs 
med, fräsa ur innehållet och sedan bul-
tat och limmat ihop en konstruktion som 
inte bara matchar originalvikten utan är 
upp till fyra gånger starkare. Priset är 
inte riktigt satt när vi besökte Totaltek, 
men går du in på totaltek.fi så kanske 
dessa är prissatta nu. 

All möjlig information gällande dessa 
boggiskenor och övriga produkter hittar 
du på www.totaltek.fi

Såklart så finns det billetskenor till alla märken. Det är bara att surfa in på www.totaltek.fi.

Att bygga en boggiskena i datorn har sina fördelar då man alltid vet hur stark den är, 
vilka krafter den ska klara av och hur mycket den aktuella vikten är vid ett visst skede. 

Hur tillverkar man en billetfräst ihålig 
profil? Man gör den i två delar och lim-
mar samt skruvar ihop de två urgröpta 
delarna. Resultatet blir en skena som 
matchar vikten men är mycket starkare 
när man jämför med originalet. 

Totaltek
Det är klart att vi kikade in till Totaltek och 
Seppo när vi ändå var i Finland på besök. 

Jag ska inte påstå att Arctics Alpha- 
skena ska vara ömtåligare än någonting 
annat, men det händer att den går 
sönder ibland. För att försäkra sig om 
att den åtminstone ska vara svårare att 
förstöra i framtiden så kan ett billet-al-
ternativ från Totaltek vara att föredra. 

6
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WWW.PARTSEUROPE.EU www.partseurope.eu/dealer-search
ASK YOUR DEALER!

FIND THIS AND MORE  
IN OUR ONLINE CATALOG!

LET IT SNOW
LET IT SNOW

LET IT SNOW

 DRY FIT WARM BREATHABLE ADJUSTABLE VENTSDRY FIT

WARM BREATHABLE

INSULATED ADJUSTABLE

DRY FIT

WARM BREATHABLE

INSULATED ADJUSTABLE

DRY FIT

WARM BREATHABLE

INSULATED ADJUSTABLE

DRY FIT

WARM BREATHABLE

INSULATED ADJUSTABLE

DRY FIT

WARM BREATHABLE

INSULATED ADJUSTABLE

DRY FIT

WARM BREATHABLE

INSULATED

VENTS

ADJUSTABLE

•  Durable waterproof nylon shell chassis with 750D nylon in critical wear areas
•  Waterproof fabrics, seam sealing, and durable waterproof repellant coating on outer shell 

provides ultimate barrier against water, snow, and wind
•  Moisture wicking polyester mesh hanging liner
•  Multiple zippered vents for maximum temperature regulation; two front, two side, one back
•  Strategically placed retro-reflective graphics
•  5 zipper pockets; two hand-warmer, one chest, one back and two interior
•  Soft brushed fabric lined collar
•  Adjustable cuff, collar, and bottom hem designed to keep warmth in and cold and snow out
•  YKK® zippers



www.sledstore.se

- Fraktfritt över 1000kr
- 60 dagar öppet köp
- Lägsta prisgaranti
- Gratis storleksbyten
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1 999 kr
3 199kr

Stilren design, bra funktioner och ett rackarns attraktivt pris.

Raven Frontline är en mycket prisvärd skaloverall som utrustats med ett vind- och vattentätt 
membran. Eftersom overallen är ofodrad väljer du själv hur varmt du vill ha det genom att klä dig med 

lager-på-lager-principen, vilket i sin tur gör att du kan använda overallen i såväl -30°C som +10°C 
beroende på hur du klär dig under. Skalet är tillverkat av 450D polyester som kännetecknas av 

hög slitstyrka, samtidigt som rörligheten bibehålls. Den är även utrustad med invändiga hängslen och 
avtagbar huva för bästa personliga komfort. De lårhöga dragkedjorna på utsidan av benen som gör 
det lättare att få på sig skoterkängor. Raven Frontline är kort sagt en klockren skoteroverall med alla 

funktioner man behöver, till ett kanonbra pris

Overall Raven Frontline Monosuit
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- Fraktfritt över 1000kr
- 60 dagar öppet köp
- Lägsta prisgaranti
- Gratis storleksbyten
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Stilren design, bra funktioner och ett rackarns attraktivt pris.

Raven Frontline är en mycket prisvärd skaloverall som utrustats med ett vind- och vattentätt 
membran. Eftersom overallen är ofodrad väljer du själv hur varmt du vill ha det genom att klä dig med 

lager-på-lager-principen, vilket i sin tur gör att du kan använda overallen i såväl -30°C som +10°C 
beroende på hur du klär dig under. Skalet är tillverkat av 450D polyester som kännetecknas av 

hög slitstyrka, samtidigt som rörligheten bibehålls. Den är även utrustad med invändiga hängslen och 
avtagbar huva för bästa personliga komfort. De lårhöga dragkedjorna på utsidan av benen som gör 
det lättare att få på sig skoterkängor. Raven Frontline är kort sagt en klockren skoteroverall med alla 

funktioner man behöver, till ett kanonbra pris

Overall Raven Frontline Monosuit



Att komma på en idé och sen på-
börja den kan alla göra. Att av-
sluta den med ett makalöst bra 

resultat är det färre som klarar av. Simon 
Selberg och Rickard Lövgren är två 
extremt talangfulla killar som filmar och 
klipper på ett eget sätt med ett resultat 
som inte alla förväntar sig då det gäller 
en film med snöskotertema. Personligen 
kan jag säga att jag sett det mesta i sko-
terfilmsväg och insett att nästa alla väl-
jer samma musik och tillvägagångssätt 
då det gäller innehåll och framförande. 
Även om innehållet är extremt så börja 
rman gäspa inom en kvart då det hela 
känns som en repetition. Simon och 
Rickards film Fresh Set of Tracks känns 
mer som en feelgood film med en röd 
tråd i dokumentärformat. Man får följa 
ett gäng som inte känner varandra till en 
början, men som genom handlingen mer 
och mer släpper loss och bjuder på sig 
själva. Detta tillsammans med sjukt bra 

filmning, schyst åkning, vackra vyer och 
genomtänkt klippning, oväntat musikval 
och ett djup som fick mig och min14-
åriga son att tyst titta igenom hela filmen 
på 1 timme och 40 minuter utan att sido-
surfning på mobilen lockade det mesta. 
Bara att det sistnämnda inte hände bety-
der att innehållet i Fresh Set of Tracks är 
av högsta kvalitet. 

Från idé till handling
Det hela började med en idé och en 
resa till Kamchatka av alla ställen i hela 
världen där de svenska grabbarna mötte 
upp med förarna Cody Mcnolty och 
Duncan Lee som man egentligen inte 
kände för att tillsammans uppleva och 
filma ett äventyr som skulle sträcka sig 
över tre världsdelar och år. År två slöt 
man upp i British Columbia där vi får 
följa grabbarna i den för området spe-
ciella naturen, men också ända in i var-
dagsrummet där vi får träffa dem mer 

Fresh Set of Tracks 
Skoterfilmer har genom tiderna varit lite stöpta 
i samma form. Detta har Rickard Lövgren och 
Simon Selberg ändrat på. 

Skyldig nr 1. Snickaren Simon Selberg numera bosatt i Gagnef är en av de skyldiga till 
denna episka rulle. 

Foto: Rickard Lövgren, Joachim Ågren, Duncan Lee, Andrew Munster
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Det finns skoteråkning och skoteråkning. Fantastiskt att se hur 
mycket körningen kan skilja sig mellan de tre världsdelarna filmen 

utspelar sig i. 

Skyldig nr 2. Webdesignern Rickard Lövgren är faktiskt lite blyg och är inte alls sugen på att synas så vi får be dig att kisa lite med 
ögonen när du tittar på denna bild.

Duncan känns också han som en sån där 
som man gärna vill ha som sin kompis 
då han verkar vara lättsam och extremt 
rolig. 

Cody Mcnolty är inte bara en riktigt bra 
skoteråkare utan också riktigt rolig med 
bra humor i filmen. Bara det att han kan 
plocka ur framtänderna är ett partytrick 
som är riktigt bra. 

11
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Du kan förvänta dig riktigt skön körning i Fresh Set of Tracks. 

Att hitta ett nytt sätt att göra en ”skoterfi lm” har inte varit det lättaste då man höll på i 
fyra år och avverkade en halv förmögenhet på kuppen. 

Betyg: 
Tio av tio 

skoterremmar. 

avklädda och civila i alla avseenden. 
Detta äventyr avslutas i Sverige / Saxnäs 
/ Hemavan med allt vad det innebär då 
det gäller natur och körning. 

Var kan man se fi lmen?
Hur kan man då kolla på den här episka 
rullen? Enkelt, den kommer kanske hem 
till din stad eller i alla fall i närheten be-
roende på var du bor såklart. Grabbarna 
har nämligen hyrt in sig på ett antal bio-
grafer i Sverige och kommer att visa den 
här fi lmen i 10 olika städer under hösten. 

Jag rekommenderar verkligen att 
greppa popcornspåsen och bege dig till 
närmsta aktuella biograf. 

Sammanfattning
Hur i hela friden kan två skoteråkande 
fi lmintresserade killar leverera en sån 
här rulle? Med 15 års erfarenheter av 
snöskoterfi lmning i och med sina Sled-
nez-produktioner så fi nns kunskapen, 
men man förvånas ändå över dessa 
grabbars talang att göra en fi lm som har 
bio- och TV-kvalitet. 

Jag skulle inte bli förvånad om någon 
snappar upp dessa killars kunskap och 
ger dom ett erbjudande de inte kan mot-
stå. Vi har med andra ord inte sett det 
sista av Rickard och Simon. Mitt betyg 
blir tio av tio skoterremmar för Fresh set 
of tracks. Surfa in på adressen nedan 
för ett aktuellt bio-chema. Köp en biljett 
och njut. 

www.freshsetoftracks.com

12
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På något sätt sammanfattar den här bilden hela känslan i fi lmen. En grym fi lm med 
ett gäng grymma grabbar. Fr v, Duncan, Simon, kameramannen Jocke Ågren , Cody, 
Rickard. 

Området runt den gamla guldgrävarbyn Bralorne är magisk och extremt exotisk. 
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I mars 2020 står Skellefteå värd för 
SM-fi nal och fi nalen i Sverige Cup i 
skotercross. Den arrangerande för-

eningen är Skellefteå Motorsällskap. Fi-
nalerna äger rum 21 mars på Vitberget 
med uppskattningsvis 100 startande. 

- Vi är peppade och ser fram emot 
att visa upp Skellefteå och Vitberget 
som arena. Efter SM-veckan fi ck vi fi n 
respons på vår delaktighet och det gav 
mersmak. Vi vill arrangera fl er tävlingar 
av det här slaget, säger Johan Hisved på 
Skellefteå Motorsällskap. 

I SM-fi nalen i skotercross tävlar de 
främsta förarna från Sverige, Norge 
och Finland om de sista kvarstående 
poängen i SM-serien. Fjolårets fi nal kör-
des på Byvallens motorstadion i Sveg, 
med Härjedalens AK som arrangör. Den 
21 mars 2020 blir arenan Vitberget och 
Skellefteå Motorsällskap ser fram emot 
en helg i skoterns tecken.

- Utöver SM-fi nalen arrangerar vi även 
fi nalen i Sverige Cup, där tävlar förarna 
för avancemang till kommande års SM-
serie. Så skellefteåbor och besökare 
kan se fram emot mycket skoter, men 
även familjeaktiviteter och folkfest, för-
klarar Johan och fortsätter:

- Nu sätter vi projektgruppen och se-
dan hoppas vi på bra samarbeten med 
lokala arrangörer och partners. Vi kan 
skotertävlingar på våra fem fi ngrar, men 
jobbar gärna med andra när det gäller 
publikområde, mat och andra aktiviteter. 
Målet är att skapa en underhållande helg 
för alla parter och locka publik från de 
norra delarna av Norden.

Även Visit Skellefteå ser positivt på 
arrangemanget, då det både kan locka 
inresande dagsbesök från närliggande 
region och övernattande gäster.

- Skellefteå Motorsällskap är en duk-
tig arrangör som också är öppen för 
samarbeten. Vi vet att motorintresset är 
stort i regionen. Evenemang som skapar 
inresande ger också kommunala skat-
teintäkter och tydliga utfall på våra res-
tauranger, butiker och boendeanlägg-
ningar, förklarar Jenny Hultdin Forslund 
på Visit Skellefteå.

Guillaume Banckarert som nu-
mera bor i Finland är promotor 
för Mayhem-eventen som går 

av stapeln 18, 25 och 30 april i Luosto, 
Olos och Ylläs i norra Finland i vår. Här 
kommer man att köra Fatbikes, Hillcross, 
Hillclimb, SnowBike Hillclimb och Moto-
cross Climb.  Det känns som ett riktigt 
schyst upplägg som kan locka många 
svenskar att passera gränsen mot Fin-
land. Racing och rock´nroll utlovas och 
skulle du vara mer intresserad så är det 
bara att surfa in på www.mayhem.fi  för 
att ta reda på allt från tävlingsform till 
boende.   

Skellefteå står värd för SM-fi nal

Mayhem

i skotercross 2020

 Foto: Magnus Kvick

SM-fi nal och fi nal i Sverige Cup i skotercross
Datum: 2020-03-21

Plats: Vitberget, Skellefteå
Antal startande: ca 100 st. 

50 st i SM-Final och 50 st i Sverige Cup-fi nal.
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www.yamaha-motor.se

Månadskostnad: 1 963kr
Pris: 178 900kr
Löptid: 84 månader
Ränta: 3,95%
Kontantinsats: 20%

DO YOU DARE TO BE A REBEL?

*Finansiering via Santander Consumer Bank: månadskostnad 1 963kr, 3,95 % ränta (rörlig), 20 % kontant, kredittid 84 mån. Kreditbelopp på 178 900 kr, Effektiv ränta från 5,04 %. 
Uppläggningsavgift 695 kr och fakturaavgift 55 kr.  Sedvanlig kreditprövning sker.



För alla som har missat det: Det 
kommer en ny terränkörnings-
lag och det är denna lag som i 

framtiden bland annat ska reglera hur 
snöskotertrafik får bedrivas. Enligt kom-
mittédirektiv 2018:29 ska en särskild 
utredare se över nuvarande lagstiftning 
och lämna författnings/lagförslag som 
behövs i denna fråga. Uppdraget skulle 
ha redovisats till Regeringskansliet 
(Miljö- och energidepartementet) senast 
den 1 oktober 2019 vilket är för nästan 
en månad sedan när detta skrivs. Vi tog 
därför kontakt med Jakob Lundgren som 
är pressekreterare hos miljöminister Ka-
rolina Skog och han kunde ge oss be-
skedet att tiden är förlängd till den 31 
december i år. Då SnowRider redan 
planerat en artikel får vi därför samman-
fatta det som framkommit från olika håll 
och lämna övriga frågor till senare. Vi vill 
dock vara noga med att allt detta ska 
ses i ljuset av att förslaget ännu inte är 
klart och att ingen just nu exakt vet hur 
allt kommer att utformas.

Varför?
Vad är då grunden till att vi behöver en 

ny lag, varför är det så viktigt att göra om 
den gamla och vad kan den nya lagen få 
för följder?

Enkelt sagt är den gamla lagen samt 
förordningen runt 40 år och därmed helt 
daterade, det finns runt 10 gånger fler 
snöskotrar i dag och dessa har nästan 
inga tekniska likheter med de som sål-
des för 4 årtionden sedan. Den som vill 
läsa på om vad som väntar oss är det 
bara att ta fram Dir. 2018:29 på Reger-
ingskansliets hemsida, texten är lättfatt-
lig och ger en hyffsad bild om hur lagen 
kan tänkas bli.

Den sammanfattning som görs gäl-
lande utredarens uppdrag att ta fram en 
ny lag är att:

 
• Utreda om de regelverk som inne-

håller bestämmelser om terrängkörning 
behöver förändras eller förtydligas.

 
• Utreda hur en effektiv tillsyn kan 

åstadkommas.
 
• Utreda och överväga den straffrätts-

liga regleringen vid otillåten terrängkör-
ning och vid behov föreslå ändringar av 
påföljden i syfte att åstadkomma ända-
målsenlig reglering.

 
• Lämna förslag för att underlätta för 

personer med bestående rörelsehinder 
att köra i terrängen med motordrivet for-
don för att jaga, fiska eller bedriva annat 
friluftsliv.

Stor möda 
Denna utredning ska sedan redovisas 

till Miljö- och energidepartementet och 
med detta som grund ska ett lagförslag 
tas fram.

Den gamla lagen ,var det bättre förr? 
Innan vi fortsätter bör vi nog i textform 
ta upp något som kanske är helt uppen-
bart. När man läser lagtext och saknar 
juridisk utbildning är det mycket lätt att 
göra feltolkningar. Då ingen av oss som 
jobbar med SnowRider är jurist är det 
med stor möda och försiktighet vi tar oss 
an detta ämne. Har man synpunkter om 
hur vi ser på något i denna fråga och vill 
informera oss om missuppfattningar så 
kontakta oss gärna.

Den gamla terrängkörningslagen är 
faktiskt ganska enkel då den i klartext 
säger att man i princip aldrig får köra 
med motorfordon i terräng på barmark. 
Det ges undantag för vissa former av yr-
kesutövning men grundregeln är att man 
ska befinna sig på en färdled avsedd 
för motordrivna fordon för att inte bryta 
mot lagen. Det viktiga för oss snösko-
teråkare är att lagen ger oss möjlighet 
att färdas i terrängen så länge vi inte 
vidrör marken. Vi kör alltså på ett snö-
täcke med så pass tjocklek samt med 
ett fordon som har den bärighet som 
krävs för att helt undvika att påverka det 
som ligger under snön. Vi får inte köra i 
plant- eller ungskog, om det inte är up-
penbart att körningen kan ske utan risk 
för skada på skogen. Vi får inte heller 
köra på snötäckt jordbruksmark, om det 
inte är uppenbart att körningen kan ske 
utan risk för skada på marken. Sedan 
finns det ett antal förbudsområden där 
vi inte får köra alls, ibland vissa delar 
av året och ibland gäller förbudet hela 
tiden. Hur ska man då tolka syftet med 

Den nya terränkörningslagen
Vad händer egentligen gällande vår 
terrängkörningslag? 
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denna gamla lag från 70-talets mitt, kom 
den till för att vi skulle få ha roligt med 
snöskotrar i naturen? Jag tror faktiskt 
inte det då vi skoteråkare kan ha klarat 
oss på ren tur. Kanske är det så att syftet 
var att reglera all terrängtrafi k med mo-
torfordon och att snöskotrar är tillåtna 
bara för att man inte fann skäl nog att 
förbjuda dessa. De få maskiner som det 
då var frågan om färdades ovan snö och 
gjorde på den tiden mycket liten skada 
på marken. Dessutom var majoriteten av 
skotrarna rena arbetsmaskiner avsedda 
för att brukas vid yrkesutövning så nå-
gon utbredd nöjeskörning fanns inte då 
lagen utarbetades. Nu är det en helt an-
nan fordonspark och vi kör på ett helt 
annat sätt så den gamla lagen är knap-
past tillräcklig i dag. Den är på många 
sätt kanonfi n för oss som färdas på snö 
och vi har full frihet att fara nästan var 
vi vill vilket känns nästan overkligt bra. 
Frågan är då bara om en ny lag ger stora 
eller små förändringar för oss som kör 
snöskoter? Jag tror inte att vi ska vara 
alltför oroliga inför framtiden men det är 
nog ingen dålig gissning att det kommer 
att bli restriktioner av betydande art.

Mytbildningar om lagar 
kring terrängkörning

En vanlig åsikt gällande snöskoter-
körning är att möjligheten till att färdas i 
nästan all snötäckt terräng där inte sko-
terförbud råder har sin grund i allemans-
rätten. Detta ansågs vara en sanning när 
jag tog mitt frivilliga förarbevis i början 
på 90-talet och det är fortfarande många 
skoteråkare som tror att det förhåller sig 
så. Tyvärr är det helt felaktigt och utred-
ningen tar också upp denna missupp-
fattning i klartext på sidan 5: 

”Regeringen angav i propositionen 
Hållbar utveckling i landets fjällområden 
(prop. 1995/96:226) att allemansrätten 
inte kan åberopas som stöd för att få 
köra terrängmotorfordon i naturen. Re-
geringen angav också att det inte fi nns 
någon positivt uttalad rättighet som kan 
kallas färdselrätt som, i likhet med al-
lemansrätten, skulle kunna läggas till 
grund för i stort sett fri färd i naturen 
med terrängmotorfordon”

Felaktigheter
Så alla som tror att vi kan åberopa vår 

fantastiska allemansrätt i denna fråga 
har tyvärr fel, den reglerar ingen form av 
frihet för våra skotrar eller andra motor-
fordon.

En annan totalt felaktig idé gällande 
hur man får bruka sitt fordon gör gäl-
lande att ”mitt motorfordon är terrängre-
gistrerat så jag får därför köra i terräng 

om jag vill” Defi nitionen terränggående 
fordon betyder att det är ett motordrivet 
fordon som inte i första hand är avsett 
att köras på väg och inte mer än det. 
Naturligtvis måste man följa terrängkör-
ningslagen även om man äger ett fordon 
som fungerar bra där ingen färdväg 
fi nns och det spelar ingen roll hur ditt 
fordon är registrerat eller benämns. Att 
denna missuppfattning existerar är fak-
tiskt mycket allvarligt då många därmed 
bryter mot lagen utan att veta om att de 
gör det. Grundregeln är enkel, körning 
på barmark med motorfordon är förbju-
det utom i vissa få undantagsfall och det 
är faktiskt märkligt att det fi nns personer 
som äger barmarkfordon avsedd för ter-
räng som inte vet att de i princip endast 
får köra dessa på väg (eller enbart på 
tävlingsbanor om fordonet inte är lagligt 
att framföras på allmän väg). Den som 
tror att en ny lag ger större möjlighet att 
färdas på barmark gissar i helt motsatt 
riktning än majoriteten. Troligtvis kom-
mer det även i fortsättningen att vara to-
talförbud med undantag för vissa former 
at yrkesutövning samt speciella undan-
tag för älgdragning och liknade.  

Trimmade skotrar
I utredningen fi nns något ytterst intres-

sant gällande modifi erade snöskotrar då 
man på sidorna 6 och 7 kan läsa:

”Snöskotrar som ska säljas är regist-
reringsbesiktigade enligt fordonslagen 
(2002:574) med en viss uppsättning 
maskindelar. Det är förbjudet att byta 
ut exempelvis ett original avgassystem 
till ett som ger mer effekt och betyd-
ligt högre ljud utan att också göra en 

ny registreringsbesiktning. Den som 
ändå gör detta riskerar penningböter 
enligt 8 kap. 8 § fordonsförordningen 
(2009:211). Användandet av s.k. trimpi-
por och andra effekthöjande motordelar 
eller elektroniska styrningsenheter har 
ökat under senare år framför allt i snö-
skotrar som inte är avsedda för yrkesut-
övning. Att byta ut originaldelar mot olika 
varianter av effekthöjande motordetaljer 
medför många gånger ett markant hö-
gre motorljud och bullerstörningar. Det 
fi nns således ett behov av att begränsa 
möjligheten att använda effekthöjande 
motordelar och elektroniska styrnings-
enheter utanför motorbanor som har 
särskilt tillstånd. 
Besiktning

Det kan knappast vara mer klart för 
den som funderar på att modifi era sin 
skoter att lagen förbjuder detta och att 
en ny lag ska ”begränsa möjligheten” 
mer än i dag. Frågorna är dock många 
och detta kommer vi att avhandla i en 
kommande artikel när lagförslaget fi nns 
tillgängligt. Att utföra en ny registrerings-
besiktning på en snöskoter är svårare 
än vad många tror och om lagförslaget 
kommer att i detalj gå in på andra om-
byggnader än trimning blir intressant att 
se. En snöskoter är inte ett vanligt for-
don då den defi nieras på annat sätt än 
bil och MC vilket jag tror att utredaren 
har med i sitt lagförslag.

Allt från montering av dragkrok eller 
dubbeldyna kan kanske kräva en regist-
reringsbesiktning vilket knappast någon 
önskar. Och hur går det med för ATV 
samt motorcyklar med bandsatser, ska 
dessa registreringsbesiktas också? En 

liten fundering från min sida är om exem-
pelvis min pulka där jag skjutsar familjen 
i under vårturerna ska följa fordonslagen 
i framtiden? Det samma gäller för mina 
veteranskotrar som inte alls är byggda 
enligt fordonslagen (2002:574)?

Samanfattning
Debatten är ganska intressant i dags-

läget och många gissar vilt om hur en 
ny lag kommer att se ut. Att det blir 
begränsningar för den så kallade friåk-
ningen är nog ganska klart men innan ett 
lagförslag fi nns så är det nog bara att ta 
det lite lugnt.

Idéer om årlig skatt på snöskotrar 
samt krav på att lösa ett allmänt ledkort 
fi nns och dessa tankar hörs i första hand 
från föreningshåll.

Att vi går mot påbjuden ledkörning 
känns visserligen ledsamt och förbannat 
tråkigt för många av oss men samtidigt 
så fi nns det en stor skara snöskoteråka-
re som en gång började köra skoter på 
det sättet och inte alls ser allt som natt-
svart. SnowRider hoppas på en fortsatt 
god utveckling för hela snöskotersverige 
och vi kommer i detalj ta upp lagförsla-
get när vi läst det och då dela våra åsik-
ter om ämnet. Vi önskar naturligtvis få in 
åsikter från våra läsare när lagförslaget 
fi nns ute. Pressekreterare Jakob Lund-
gren sa till oss att det troligtvis kommer 
att fi nnas tillgängligt på regeringskansli-
ets hemsida dagarna före jul så tills dess 
är det bara för oss att vänta och hoppas 
på det bästa.
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NYTT & NOTERAT

Finns i storlekarna 20l, 30l 
och 40l. Nya fräscha färg-
er, fl eece klädd fi cka för 
goggle och frysskyddad 
fi cka för vattenpåse. Även 
förberedd för BC-link ra-
dio. För mer information 
besök www.klingheim.se

Redan i mitten av oktober valde Arctic Cat att släppa den första delen av sina 
2021-modeller där det mestadels handlar om nya färger. I mitten på november 
visades sedan fl er modeller upp. Du hittar mer information på www.arcticcat.com

Arctic Cat 2021

Nu introducerar Leatt SNX 6.5 och 4.5 goggles, ett helt nytt sortiment av pre-
mium goggles designade för snöskoter och andra snösporter. Ventilerad med 
permanent anti-fog, skottsäker dubbel lins. Utsträckt ansiktsskum speciellt 
designad för snöskoteråkare och har 170 grader brett synfält för ett stort syn-
område. Mer info på www.leatt.com

LEATT

Det senaste fl aggskeppet från GoPro har fått en del förbättringar jämfört 
med föregångaren. HERO8 har ett integrerat och utvikbart tillbehörsfäste, 
livestreaming i full HD, bättre ljudinspelning, förbättrad bildstabilisering och hy-
perlapse, samt ett 2x stöttåligare objektiv. Med de nya externa modulerna kan 
du dessutom ta inspelningen till nästa nivå med extern belysning, professio-
nell ljudinspelning och en tiltbar LCD-skärm. Perfekt för vloggare eller den mer 
professionella fi lmskaparen. Pris 5 099:- kronor, mer info på www.gopro.com

GoPro HERO8 Black

Dragon X Jethwear Collaboration. Nässkydd, 100% UV skyddad lins. Dragon 
Lumalens Technology och silikon på insidan av bandet. Finns i färgerna Camo/
GreenIon, Grey/RedIon, Mountain/Pink. Pris: 1 199:- kronor, för mer info besök 
www.jethwear.com

THE JETHWEAR VENDETTA

I mars 2020 står Skellefteå värd för SM-fi nal och fi nalen i Sverige Cup i skoter-
cross. Skellefteå Motorsällskap arrangerar fi nalerna 21 mars på Vitberget.

SM-final

BCA STASH

GOGGLE
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Tuningprogram för Sidewinder och 900 Ace Turbo
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Våra optimeringar och tuningsteg är utvecklade tillsammans med både Yamaha- och BRP-ambassadörer med hjälp av den 
senaste tekniken, högkvalitativa delar och vår egenutvecklade mjukvara. Vi strävar inte uteslutande efter maximal toppeffekt 
utan framför allt den bästa möjliga körbarheten och prestandan även i de tuffaste av nordiska klimat och väderförhållanden.
MaptunerX enheten optimerar original motorprogramvara och på så sätt bibehålls programmets struktur och samtliga 
säkerhetssystem justeras, istället för att elimineras. Eller som vi brukar sammanfatta det; performance under control!

SHOW EM’ THE  
   RIGHT SIDE OF YOUR  

SNOWMOBILE!

www.maptunpowersports.com   |   info@maptun.com   |   019 23 70 30 

Instagram:  

@maptunpowersportsvtechtuned

Facebook:  

@maptunpowersports

YAMAHA SIDEWINDER
Steg 1  –  226Hk
Steg 2  –  250Hk
Steg 3  –  260Hk
Steg 4  –  270Hk
Steg 5  –  302Hk

SKI-DOO / LYNX 900 ACE T
Steg 1  –  195Hk

Steg 1+  –  200Hk
Steg 2  –  205Hk
Steg 3  –  220 Hk

NYHET!
NYHET!
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och 40l. Nya fräscha färg-
er, fl eece klädd fi cka för 
goggle och frysskyddad 
fi cka för vattenpåse. Även 
förberedd för BC-link ra-
dio. För mer information 
besök www.klingheim.se

Redan i mitten av oktober valde Arctic Cat att släppa den första delen av sina 
2021-modeller där det mestadels handlar om nya färger. I mitten på november 
visades sedan fl er modeller upp. Du hittar mer information på www.arcticcat.com

Arctic Cat 2021

Nu introducerar Leatt SNX 6.5 och 4.5 goggles, ett helt nytt sortiment av pre-
mium goggles designade för snöskoter och andra snösporter. Ventilerad med 
permanent anti-fog, skottsäker dubbel lins. Utsträckt ansiktsskum speciellt 
designad för snöskoteråkare och har 170 grader brett synfält för ett stort syn-
område. Mer info på www.leatt.com

LEATT

Det senaste fl aggskeppet från GoPro har fått en del förbättringar jämfört 
med föregångaren. HERO8 har ett integrerat och utvikbart tillbehörsfäste, 
livestreaming i full HD, bättre ljudinspelning, förbättrad bildstabilisering och hy-
perlapse, samt ett 2x stöttåligare objektiv. Med de nya externa modulerna kan 
du dessutom ta inspelningen till nästa nivå med extern belysning, professio-
nell ljudinspelning och en tiltbar LCD-skärm. Perfekt för vloggare eller den mer 
professionella fi lmskaparen. Pris 5 099:- kronor, mer info på www.gopro.com

GoPro HERO8 Black

Dragon X Jethwear Collaboration. Nässkydd, 100% UV skyddad lins. Dragon 
Lumalens Technology och silikon på insidan av bandet. Finns i färgerna Camo/
GreenIon, Grey/RedIon, Mountain/Pink. Pris: 1 199:- kronor, för mer info besök 
www.jethwear.com

THE JETHWEAR VENDETTA

I mars 2020 står Skellefteå värd för SM-fi nal och fi nalen i Sverige Cup i skoter-
cross. Skellefteå Motorsällskap arrangerar fi nalerna 21 mars på Vitberget.
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Prisvärt paket med BCA Tracker2 lavinsändare + Spade + lavinsond. Pris 3 495:-  
kronor, mer info på www.modshop.se  

BCA LAVINPAKET

Nu kan du köpa Fredrik Fast Freddy Fagerström edition verktygsvagn. 5 lå-
dor inklusive en verktygsuppsättning i basutförande, varav 1 låda lämnats 
tom för övriga verktyg. Den stabila vagnen fungerar utmärkt som mobil ar-
betsplats. Pris 10 290:- kronor, mer information på www.autoexperten.se

Fast Freddy verktygsvagn

Winter X Games Aspen 2020
Daniel Bodin är klar för att köra freestyle, senast vann han guld i grenen så vi får 
hoppas på ännu en medalj. Snowbikecross och snowbike best trick ingår också i X 
Games programmet som körs 23-26 januari. 
För mer information besök www.xgames.com

Sexfaldiga världsmästaren Adam Renheim fortsätter köra skotercross för Warnert 
Racing. Förra säsongen var riktigt bra borta i USA med fl era vinster, nu siktar Adam 
på att köra hem hela ISOC serien i vinter.

LADDAR FÖR ÄNNU EN SÄSONG I USA

Kort spärrskaft för svåråtkomliga utrym-
men, kromad fi nish. 3/8” infästning, to-
tallängd 90 mm. Pris 49:- kronor, mer 
info på www.verktygsboden.se

Spärrskaft GoPro Max är det senaste tillskottet i deras serie av 360-kameror. Den kan fånga 
traditionella GoPro HERO-klipp (då enbart ett objektiv används) eller ge dig den 
fulla 360-gradersupplevelsen. Kameran har även deras senaste Max HyperSmooth 
bildstabilisering, Max TimeWarp hyperlapse-läge samt möjlighet till 270-graders, 
distorsionsfria panoramabilder med endast ett knapptryck. Pris 6 199:- kronor, mer 
info på www.gopro.com

360-GRADERSKAMERA

Cyclone passar de fl esta Polaris modeller, inga ändringar behövs göras. Speci-
ellt anpassat för förare som gillar att bromsa med en eller två fi ngrar. Passar 
stora eller små händer. Stabilt bromshandtag tillverkat i 6082 T6 fl ygplansgrad-

erad aluminium för att säkerställa 
både styrka och lätthet. Något 
kortare och tajtare mot styret 
än original. Pris 745:- kronor 
för blank, 845:- kronor för svart, 
rosa, turkos. Mer information på 
www.billetx.se

BilletX bromshandtag

RENHEIM
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SnowRider Hillcross är sedan 
fl era år en av de absolut största 
snöskotertävlingarna i Europa då 

det både gäller deltagar- och publikan-
tal. 2019 var vi 208 stycken startande 
vilket var i mesta laget för oss som ar-
rangör. Vi har därför redan nu bestämt 
oss för en rad ändringar i själva genom-
förandet så att kvaliteten höjs ytterligare 
och att ni också fortsättningsvis kommer 
när vi bjuder in till världsmästerskapen 
i SnowRider Hillcross. Vi har inte riktigt 
bestämt oss vad det gäller ett tak för an-

SnowRider HillCross
Det börjar bli dags att försäkra sig om en plats 
i 2020 års SnowRider Hillcross VM och anmälan 
är nu ÖPPEN!

talet deltagare, men för att vara på den 
säkra sidan så fl yttar vi fram första star-
ten till 09,00. Du som deltagare ska ock-
så vara på hugget och anmäla dig i tid 
eftersom vi inte kommer ta emot några 
efteranmälningar denna gång. Allt för att 
det ska gå smidigt för oss som arrangö-
rer, och dig som deltagare. Vi satsar på 
att göra 2020 års världsmästerskap i 
SnowRider Hillcross till den bästa nå-
gonsin. Gå in på www.snowrider.se för 
att anmäla dig på stuberten! 

LÄNK TILL ANMÄLAN:

2020
18 april
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OBS!!!!
SnowRiders säkerhetsreglemente
Alla maskiner måste uppnå följande säkerhetsreglemente. 
Maskin: Dödmansgrepp är ett måste. Heltäckande huv ett måste. Variator-
skydd ett måste. Broms är ett måste. Dubb tillåtet. 
Förare: Ryggskydd är ett måste, Godkänd hjälm är ett måste, Högskaftade 
stövlar av cross eller snowboardmodell är ett måste. 
 
Startavgift klass #1-9, 600:- inkl engångslicens SMA
Startavgift klass #10, 700:- inkl 2 licenser pga av att man sitter 2 på skotern
Startavgift klass #11-12, 300:- inkl engångslicens SMA 
Startavgift Klass #13, 400:- Inkl engångslicens SMA 

OBS!!!
Vill du köra i fl era klasser? Har du redan SMA-licens? Startavgiften är dens-
amma för start i en eller fl era klasser. Vi har helt enkelt inte systemet för 
att göra specialpriser utan har istället valt att ha så billiga startavgifter som 
möjligt för er alla. Hoppas på er förståelse.

————————————————————
Lördag 18 april
Plats:   Gesundabergets skidanläggning Mora
När:   Ankomstanmälan öppen kl 06,00
Första start:  kl 09,00
Vid frågor:  maila bjorn@snowrider.se

Klasser 

#1 AMATÖR HERR
Denna klass är till för dig som har en modern maskin av valfri storlek. Du ska inte ha 

löst ut en årslicens för skotercross eller backe från något förbund de senaste fem 
åren. Min 16 års åldersgräns. MEN! Har du juniorlicens i skotercross får du köra i den-

na klass med din juniormaskin. 

#2 AMATÖR DAM
Denna klass är till för dig som har en modern maskin av valfri storlek. Du ska inte löst 
ut en årslicens för skotercross eller backe från något förbund de senaste fem åren.  
Min 16 års åldersgräns. MEN! Har du juniorlicens i skotercross får du köra i denna 

klass med din juniormaskin.

#3 PROFFS HERR
Denna klass är till för dig som tävlar aktivt och som har en modern maskin av valfri 

storlek. 

#4 PROFFS DAM
Denna klass är till för dig som tävlar aktivt och som har en modern maskin av valfri 

storlek. 

#5 LILLA VETERAN
Den här klassen är till för dig med encylindrig snöskoter som är fl äktkyld, bladfjädrad 

och tillverkad senast 1989. 

#6 STORA VETERAN
Den här klassen är till för dig med tvåcylindrig snöskoter som är fl äktkyld, bladfjädrad 

och tillverkad senast 1989. 

#7 VETERAN UNLIMITED
Den här klassen är till för dig med en bladfjädrad snöskoter tillverkad senast 1989. Här 
gäller inga regler. Stoppa i vilken motor, drivlina och boggie du vill. Chassie och fram-

vagn ska tillhöra snöskotern du anmäler. 

#8 VETERAN MILLENNIUM
Den här klassen är öppen för alla maskiner fram till 2002. Här hittar vi de sista maskin-
erna som man satt ner och körde. Efter detta så blev det hela modernare och mer likt 
dagens ståmaskiner. Här gäller inga regler förutom att din maskin ska vara tillverkad 
före 2002. Vi drar linjen här eftersom REV-en kom året efter. REV alltså inte tillåten. 

#9 TURBO 
Kör med vad du vill enda regeln är att skotern ska vara överladdad på något sätt. Tur-

bo, kompressor, lustgas. Alltså, en klass för bara överladdade maskiner. 

#10 BREDBAND
Alla slags bredbandare av arbetstyp är tillåtna. Minst 50 cm bred matta. Enda regeln 
förutom säkerhetsreglementet är att du ska ha en passagerare på maskinen. Det vill 

säga att du ska hitta en lämplig idiot som vill sitta bakom dig för att kunna anmäla dig. 
Startavgiften är höjd till 700:- för att vi ska kunna täcka licensen för båda. 

#11 JUNIOR MAX 150
Juniorskotrar med max 150 cc. Du som förälder har själv ansvaret för när ditt barn kan 

ställa upp i denna klass och får följa med till startplattan. 
Vi har alltså ingen direkt åldersgräns för denna klass nedåt. Max 10 år. 

Banan är extremt säker och vi har ett separat förarmöte med barn och målsman. 
Målsman godkänner banan innan start. 

#12 JUNIOR UNLIMITED
Juniorskotrar med max 200 cc. Du som förälder har själv ansvaret för när ditt barn kan 

ställa upp i denna klass och får följa med till startplattan. 
Vi har alltså ingen direkt åldersgräns för denna klass nedåt. Max 12 år. 

Banan är extremt säker och vi har ett separat förarmöte med barn och målsman. 
Målsman godkänner banan innan start. 

#13 JUNIOR AMATÖR
Är du 12-15 år och aldrig haft en skotercrosslicens från något förbund är detta klassen 

för dig. Kör med vad du vill bara maskinen lever upp till säkerhetsreglementet. 
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Mer info på: snowrider.se

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

MORA: 28-29/12,  4-5/1,  18-19/1,  15-16/2,  22-23/2
LOFSDALEN: 21-22/12,  26-27/12,  2-3/1

Ta FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER med:





Man ska aldrig säga aldrig när 
det gäller nya äventyr och det 
är klart att vi packar väskan för 

att bege oss söderut. 
Att köra veteransnöskoter är kul och 

att göra det i grupp med andra likasinna-
de är ännu roligare anser nog de flesta 
som provat på denna aktivitet. Jag har 
under de senaste 20 åren haft ett par 
riktigt gamla skotrar som komplement 
till mina nyare maskiner och med dessa 
provat på allt från veterancross till lång-
färd och faktiskt även renodlad lössnö-
körning i grupp. Någon inbiten nostalgi-
ker med total faktaresistens kommer jag 
dock inte att bli då jag fullt ut anser att en 
modernare skoter är bättre på allt, eller i 
alla fall nästan allt.

Inget kan dock ta i från de äldre 
skotrarna att de är grymt häftiga på sitt 
eget sätt och att det finns en viss status 
att köra med ett veteranfordon. Det jag 
menar är att vem som helst kan köpa 
en fabriksny skoter som är bekväm och 
problemfri men det krävs en hel del av 
ägaren både som förare samt mekani-
ker om man problemfritt ska ta sig ända 
fram med en gammal maskin. Så det är 
inte bra den fina känslan av att bevara 
snöskoterkulturen som gör att jag kör 
med mina gamla slädar utan också för 
att det är kul samt utmanade på många 
punkter. Att jag även detta år ska ut på 
en sväng med mina klenoder är därför 

självklart och detta år blir det en tur lång 
från min trygga hemkommun.

CanonBallRun 2020, 
äntligen dags att vara med
Det är nu snart 25 år sedan jag lärde 
känna chefredaktör Björn Friström och 
på något märkligt sätt kom vi att bli goda 
vänner. Då var jag mekaniker på ett före-
tag som trimmade motorcyklar och han 
köpte tjänster samt delar av oss, han 
hade faktiskt en egen mc-firma en gång 
i Mora vilket många kanske inte vet. 
Redan tidigt i vår bekantskap nämnde 
Björn något om att starta en snöskoter-
tidning och till 1997 var SnowRider ett 
faktum. Redan första året blev jag erbju-
den att skriva teknikartiklar och sedan 
började ett äventyr för mig med många 
resor till USA samt omfattande testverk-
samhet samt en hel del bromsbänks-
skörning. Att vi 20 år senare fortfarande 
skulle jobba ihop visste vi inte då och 
att vi dessutom på var sitt håll utveck-
lat ett intresse för historiska snöfordon 
känns både märkligt samt självklart på 
samma gång. Under ett par år har Björn 
fråga mig om jag inte skulle följa med på 
SnowRiders stora veteranäventyr som 
han döpt till CBR och jag har alltid sva-
rat ett svävande ”kanske”. Men i januari 
ska det ske för nu har jag slut på ursäk-
ter. Jag ska därmed med två goda vän-
ner åka hela 85 mil till Mora för att sedan 

köra 7 mil veteranskoter och därefter är 
det lika lång väg hem igen. De som kän-
ner mig vet att jag numera ytterst ovilligt 
lämnar min hemkommun när jag är ledig 
och att timslånga bilfärder inte tilltalar 
mig alls. Det är alltså något riktigt stort 
för mig att fara på CBR men att jag nog 
måste ta mig i kragen och göra något 
annat än att bara vara hemma och köra 
skoter runt på samma marker hela tiden. 
Det är då bara en fråga kvar, vilken av 
mina veteranskotrar ska jag välja för 
detta äventyr?

AMF Långselare, min gamla 
lössnömaskin
Den mest självklara kandidaten för en 
veteransväng är min älskade AMF från 
ca 1969. Den köptes ny av min morbror 
runt 1970 och han hade den under hela 
min uppväxt, jag minns den alltså väl från 
min barndom. När han gick bort 1991 
fick jag ta över skotern så jag har ägt 
den ytterst länge. Den är i grunden en 
amerikansk AMF som där såldes med 
kort drivband men den förlängdes här 
hemma och såldes som en av de för-
sta långbandarna. Motorn är en MAG 
med en enda cylinder och prestandan 
därmed måttfull. I vissa fören är fram-
komligheten fantastiskt god då det långa 
bandet tillsammans med låg fordonsvikt 
gör att man färdas över snön och inte 
under. I sämre snöförhållanden kommer 

man ingenstans då motorns 10-12hk 
inte ger nog med fart. Spårvidden är 
extremt smal och vingligheten skräm-
mande. Komforten som hjulboggin er-
bjuder är obefintlig och körställningen 
ytterst märklig, var skoterförare bara 
120cm långa på den tiden eller hade de 
armar som orangutanger? Detta är den 
snöskoter jag ägt längst och kanske gil-
lar bäst att ha men inte att köra, en rolig 
utmaning att köra hela vägen från Mora 
till Älvdalen men tyvärr får den stå över 
denna tur.

Ockelbo Poro 1985, sista 
klassiska skotern som 
byggdes.
Mitt andraval är den svenska stoltheten 
Ockelbo Poro vilket faktiskt är den vete-
ranskoter jag kört mest med. Den bygg-
des på 80-talet för att säljas till yrkesfolk 
i allmänhet och renskötare i synnerhet. 
Med sin unika ”glidboggi med boggi-
hjul” tar den sig fram i alla fören, inklu-
sive grusväg” och med rätt körteknik är 
den fantastisk på alla sätt. I den trängsta 
snårskogen är man kung då spårvidden 
på ca 25” gör det ytterst svårt för andra 
att följa efter mellan träden. Komforten 
är usel jämfört med moderna skotrar 
men ändå ljusår bättre än hos min AMF. 
Framkomligheten begränsas av den 
svaga motorn på ca 23hk och mattans 
usla fäste men de gånger snön är så 

En norrbottning på skoter i Dalarna
Av å mä Affe:Sundström
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Min Ockelbo Poro i höstsol. Smutsig och lite sliten men ändå helt underbar! Kanske 
världens bästa snöskoter någonsin? Jo. Vi säger så!

Min AMF och jag på väg ut i skog och mark. Vackert orange och med den tidens läng-
sta drivband, en kanonmaskin!

Framvagnen med bred spårvidd, krängningshämmare från XCR 440 och Öhlins-däm-
pare. Allt köpt nytt i början på 90-talet. Svindyrt och fränt!

Den legendariska Indy 650:n väntar på att få fara ut en sväng, frågan är om jag har 
några kolvar hemma så att jag tar mig någonstans? Bensinförbrukningen är dock 
mycket låg, den tär inte något alls när man åker i ett rep bakom en kompis skoter.

beskaffad att man klarar sig trots dessa 
begränsningar tar man sig nästan över 
allt. I grunden är det en 60-talskonstruk-
tion som moderniserats och min är sista 
årsmodellen då den sedan gick i graven. 
Att den lades ner är lätt att förstå när 
man jämför med samtida konkurrenters 
modernare konstruktioner då denna 
både var dyr att bygga samt helt enkelt 
för gammal. Idag är den en otroligt rolig 
skoter att köra och dessutom en äkta 
Ockelbo på alla sätt. Detta trots att den 
är trist svartlackerad (vilket var modernt 
då) och inte vacker orange som en Ock-
elbo ska vara. Driftsäkerheten är hög 
bland annat tack vare Rotax 277 motor 
och Comet variator och jag tror inte att 
det skulle vara några som helst problem 
att köra 7 mil med denna. Frågan är bara 
om jag ska välja den då jag faktiskt har 
ett till alternativ.

Polaris 650 SKS 1992, 
min söndertrimmade 
ungdomssynd
Hösten 1992 bytte jag in min Polaris 
650 SKS -88 mot en ny XLT SKS och 
när snön kom blev jag besviken. XLT-
motorn var trevlig men ack så slö jämfört 
med min 650. Till slut fick jag tag på en 
av de sista nya Indy 650-92 och kunde 
byta in XLT:n mot den. Då bestämde jag 
mig för att bygga en fulländad skoter 
av mitt fynd och under åren som följde 
byttes snart sagt allt ut. Chassit försed-
des med värsta sortens Öhlinare runt 
om och framvagnen byttes ut mot en 
bredare variant med en svintuff XCR-
krängningshämmare. Mattan byttes ut 
med en 133,5” och förlängningen sked-
de med nya original boggiskenor. Och 
motorn trimmades så att tillförlitligheten 
helt upphörde, känner någon igen sig? 
Med ett set ”PSI-Stockblasterpipes” 
och ökad kompression blåste jag första 

kolvarna och sedan var det en härlig tid 
med omborrningar och haverier. Jag 
hade då börjat jobba med mc-motortrim-
ning och i bromsbänken på firman där 
jag arbetade gav den med originalkubik 
nästan 130hk mellan skärningarna. Till 
slut fodrade jag om motorn själv och fick 
därmed 732cc och hela 137hk i bänken 
men med lika usel driftsäkerhet. Efter ett 
par haverier passerade jag 750cc då de 
större kolvarna som behövdes gav mer 
volym men då tog mitt tålamod slut, det 
var helt enkelt inte roligt längre. Så se-
dan slutet på 90-talet har min Indy 650 
stått i garage och endast testkörts ett 
par svängar under festliga tillfällen. Jag 
har helt enkelt åkt på för mycket repara-
tioner med denna skoter för att vilja köra 
den igen men frågan är om inte jag bor-
de tänka om. Den har nästan inte gått 
något alls med egen motor sedan ny och 
den är snygg, låg och brutal på alla sätt. 
Med uppservat chassi borde den vara 
kul att köra och får man bara motorn att 
hålla 7 mil är det lugnt, då tar jag mig 
hela vägen! Visst är den ett par år för 
ny då Björn brukade säga att årsmodell 
1989 och äldre gäller men då Indy 650 
kom ut första gången 1988 borde jag 
få lov att köra ändå. Kanske man skulle 
fixa till den gamla krigaren och ta med 
den till Mora? Vem vet, jag kanske får 
pris för bästa haveri? Jag glömmer ald-
rig när min kusin skulle kolla toppfarten 
med denna skoter och vevaxeln gick av 
bakom primärvaritorn så den lossnade 
vid 9000rpm. Inget blev kvar av varia-
torskyddet och sekundären men motorn 
skar faktiskt inte den gången. Undrar 
om jag kan toppa det med en än mer 
spektakulär  motorskada under CBR till 
våren?  Om det blir min Indy 650 som 
jag åker på kan jag nästan garantera att 
något kommer att gå fel, den fungerar 
så! Vi syns på CBR!
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En sak är säker och det är att alla 
stöps inte i samma form och tur 
är väl det. Av någon anledning 

brukar det i alla fall vara skillnad på kil-
lar och tjejer vad det gäller intressen och 
sättet att umgås med varandra. Killar 
gillar killsaker och tjejer tjejgrejer med 
vissa undantag såklart. Nina Olsson 
från Blyberg verkar på något sätt inte 
greppat detta förhållningssätt då hon 
i allra högsta grad är en tjej men med 
den skillnaden att hon anammat såna 
saker som vanligtvis killar gör. Det är 
inte bara det att hon kör skoter som så 
många andra brudar, jag menar att hon 
anammat hela killgrejen till 100 procent. 
Vilken tjej köper på eget bevåg en mer 
än fullstor pickup med sleddeck och läg-
ger ett ohälsosamt antal mil per år med 
den med syftet att hitta den bästa åk-
ningen? Vem byter snöskoter varje vin-
ter samtidigt som hon ägnar somrarna 
till att börna slut på så många däck som 
möjligt med sig egna Dodge Challenger 
från 1973. Det är inte bara det att hon 

gör detta, hon gör det på riktigt, ärligt 
och för att hon tycker att det är kul. Nina 
Olsson är inte en av de där ”titta på mig 
jag har bara bh på mig och råkat knäppa 
ett kort på mig själv när jag sitter på en 
skoter-tjej” utan helt enkelt en snösko-
teråkare som troligen äger en bh, men 
inte nödvändigtvis måste knäppa ett kort 
på den i tid och otid. 

Favoritställena
Nina har hunnit fylla 33 år och har på 
dessa år hunnit driva flera restauranger, 
varit egenföretagare, blivit mamma, och 
kört en jäkla massa snöskoter. Nina har 
åkt skoter sen tidig ålder och avverkat 
fler snöskotrar än många av oss. Hon 
har kört Ski-Doo i en massa år men trivs 
bäst på Polaris sen ett par år tillbaka. 
Idag kör hon som ambassadör för Abris 
Sjö och Snö vilket hon trivs med. 

–Jag har en massa favoritställen men 
måste jag nämna några i Sverige så är 
det utan tvekan Jorm, Gördalen och 
Lofsdalen som gäller. Jag har ju också 

Nina Olsson den felande länken!
Det var en gång en tjej från Blyberg utanför 
Älvdalen som inte var som alla andra!

Nina är helt klart en glad tjej som verkligen är genuint motorintresserad då hon har ett 
ohälsosamt antal fordon i sin ägo. Precis som det ska vara. 
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kört lite i Revelstoke och Sicamous i Ka-
nada vilket slår allting annat på kartan. 
Men överlag gillar jag att köra egentligen 
varsom helst bara det fi nns ordentligt 
med snö. Man kan ha roligt nästan var-
somhelst även om man har sina favorit-
ställen såklart, säger Nina. 

Skoteråkare på riktigt
Sommartid så är det inte helt ovanligt 
att man ser Nina i sin Challenger på 
alla slags cruisingar och tillställningar. 
Gärna fram till vänster, men även i bak-
sätet som vilken raggare som helst. 
Naturligtvis såg vi henne i somras när 
hon tog hem burnouttävlingen på Musik 
och Motorfestivalen i Älvdalen. Däck-
kontot är med största sannolikhet inte 
det minsta och vi vet att hon är lika elak 
mot sin Challenger som hon är med sin 
Khaos 155:a. 

Grym tjej den där Nina som alltid är 
leende och trevlig. Naturligtvis är hon 
inte den felande länken och naturligtvis 
är det inget underligt med en tjej som är 
skoteråkare på riktigt.  

Personligen tycker jag dock att hon 
borde haft en Challenger från 1970 för 
att vara perfekt. Men det är jag det och 
jag är ju redan gift, så vem fan bryr sig? 
Ge Nina en tumme upp nästa gång du 
ser henne. 

En dalkulla med egen raggarbil är inget konstigt, utan snarare någonting extremt vanligt. Nina är helt klart 

genuint motorintresserad och kan både anklagas för att vara raggare och skoteråkare. 

Det är klart man åker pickup och det klart att att den används fl itigt fullastad med snöskotrar under vintern. 

Vore det inte för färgvalet på snöskotern och hästsvansen så skulle man ta Nina för vilken grabb som helst. 
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Per Vesterberg

Yamaha
@dinupplevelse

We are looking for new dealers to Totaltek carbide runners in Sweden. If you are interested to join us please call +358 207 340 550 / Seppo Tiittanen

Du kan beställa Totalteks produkter från Lars Lundberg.
Telefon 070 62 77 536

Du kan beställa dina Totaltek produkter också
från vår nya web-butik med adress:

 Totaltek Ky, Nikkarinkuja 8,  96910 Rovaniemi, Finland Allmec i Piteå AB,  Storbacken 5,  942 94 Sikfors,  Sweden 

www.totaltek.fiwww.allmec.nu
lasse@allmec.nu info@totaltek.fi

TOTALTEK

“Freeriding is my life.
Someday it is just glory and fun,

the other day crash and pain.
What makes it so fun is wild nature

and the great people around.
And of course Totaltek shocks and runners,

the best stuff money can buy.”

PART OF BRENDERUP GROUP

ON THE MOVE

Rejäl konstruktion, tåliga chassin och riktigt gott om lastutrymme är några kännetecken för 
Fogelsta snöskotertrailers. Vårt breda tillbehörssortiment gör det enkelt att extrautrusta
och specialanpassa din släpvagn efter dina behov.

Läs mer om vårt sortiment på fogelsta.se



Det finns företag som är enorma 
men som jobbar lite i det för-
dolda och bakom kulisserna. 

De verkar alltså utan att du egentligen 
vet om att de existerar. DBC eller Du-
ell Bike Center som man egentligen 
heter som numera finns representerat 
i Norge, Sverige, Danmark, Ryssland 
Baltikum och Finland får ses som gigan-
ten i snöskotereftermarknadsbranschen 
då de varit extremt strategiskt smarta de 
senaste åren och tagit marknadsandelar 
där andra tappat mark. 

Vi på SnowRider är ofta på språng 
och kände att det var dags att kolla in 
huvudkontoret i Vasa som är beläget i 
samma höjd som Örnsköldsvik, men på 
andra sidan Östersjön, eller Bottniska 
viken rättare sagt. Vasa når man lämpli-
gast med båt från Umeå eller som i vårt 
fall flyg från Arlanda via Helsingfors. 

Fint besök
Då jag inbillar mig att vi på SnowRi-

der betraktas som ett fint besök var det 
ingen överraskning att det var Dennis 
Nylund (COO eller Chief Operating Of-
ficer) som hämtade oss på flygplatsen 
för att ta hand om oss några timmar med 
tillhörande rundvandring i de nu mycket 
stora lokalerna man har i Vasa. Visst 
har man ett stort lager i Tranås Sverige 
men det är Vasa som får betraktas som 
huvudkontoret med tillhörande jättela-
ger. Här härbärgerar man grejer från 
närmare 200 olika leverantörer tillsam-
mans med de egna varumärkena som 
exempelvis SnoX vilket gör att hyllorna 
och pallställen är fullpackade från golv 
till tak. 

-DBC började 1995 som distributör 
och grossist av snöskoterprylar i Fin-
land, sen rullade det på med hjälmar 
och Metzelerdäck och utvecklingen har 
inte stannat av sen dess. Vi specialiserar 
oss inte bara på delar till nya maskiner 
utan har även delar till betydligt äldre 
snöskotrar och mopeder. I övrigt så är 
vi heltäckande på personlig utrustning 
med allt vad detta innebär. Säger Den-
nis. Köper du några som helst skoter 
eller mc-relaterade kläder så är det stor 
chans att DBC har levererat dessa till 
din handlare. Vi fick oss en ordentlig ge-
nomgång i lokalerna och det är lätt att 

gå vilse bland alla hyllor och plan. Efter-
som vi var där strax före skoterns dag så 
var det febril aktivitet överallt då in- och 
utleveranser sker med en hög fart. Snö-
skoterdelen är som mest hektisk mellan 
september och oktober då man proces-
sar  flera containrar per dag.

Inte en tillfällighet
Det var 2013 DBC startade i Sverige 

och då fanns fortfarande distributören 
Duells kvar i Sverige. Duells som seder-
mera bytte namn till Bihr innan dom gick 
hädan tidigare detta år. DBC köpte då 
stora delar av Bihrs lager vilket märktes 
väl när vi var på besök eftersom man 
jobbade hårt för att sortera och lagerföra 
alla delar från den forna konkurrenten. 
DBC kan den här branschen och finger-
toppskänslan man har inom dessa väg-
gar är ganska unik för branschen. Ett 
kvitto på detta är ju att man exempelvis 
har dubblat sin omsättning sedan 2014. 
Det märks att man alltid anställer rätt säl-
jare som är ute på fältet och känner av 
läget då det gäller gamla och kommande 
trender i skoterbranschen. Just denna 
känsla måste man ha då man beställer 
allting från sina leverantörer långt i för-
väg. Ta skotermattor som ett lysande ex-
empel. Hur ska man redan i januari året 
före veta vad som gäller året efter?  Na-
turligtvis så baserar man sina beslut på 
försäljningshistorik, men man måste ju 
också veta vad det är som gäller i framti-
den. Man måste ju också ha koll på vad 
som skiljer Norge, Finland och Sverige 
åt. Man säljer ju exempelvis betydligt fler 
korta mattor i Finland än i Sverige. Kom-
mer en ändring i vår Terrängkörningslag 
ändra på detta faktum? Detta måste de 
tio kompetenta inköparna ha stenkoll på 
så att man inte helt plötsligt står där med 
ett gäng osäljbara mattor. Det märks 
att motorintresset är stort på detta fö-
retag då flertalet mer eller mindre pen-
sionerade roadracing, motocross och 
skoter-tävlingsförare jobbar här och man 
ser skinnställ och hjälmar hängande på 
kontor och skrivbord. Att just DBC med 
sina drygt 100 anställda lyckats i den här 
branschen känns inte som en tillfällighet. 

DBC
DBC är företaget som ser till att du som 
skoteråkare alltid har det du behöver. 

Den sedvanliga poseringen utanför 
entrén kan vi inte vara utan. Här med 
marknadschefen Sami. 

DBC har så mycket mer än bara snös-
koterprylar. Tydligen finns det också folk 
som kör MC och ATV! 

Efter viss språkförbistring så fick man upp våra namn på besökslistan. 

Dennis Nylund (COO eller Chief Operating Officer) har också han som många på detta 
företag en racingbakgrund vilket underlättar. 
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Pappersvarianten av katalogen regerar 
fortfarande och har inte ersatts av det 
digitala alternativet. Kul. 

Camso-mattor av olika längder och höjder till snöskotrar och bandsatser finns för 
leverans. 

Bland alla hyllor och delar finns ett gym för personalen. Dennis blev förvånad när han 
såg detta vilket både hans över och underarmar också skvallrar om. 

Det där med att flyga till Finland börjar 
kännas som en vana och hade det inte 
varit för att finnarna pratar så konstigt så 
hade det varit som att komma hem. 

DBC har ett imponerande stort utbud av allt man kan tänka sig behöva om man har en 
hoj, ATV eller snöskoter.

Vasa eller Vaasa som det heter i Finland 
är huvudsätet för DBC. 

Det är klart att det finns en avdelning med tusentals skidor som väntar på leverans. Varje låda innehåller någonting som någon förr eller senare behöver. Många lådor blir 
det. 

Däck till MC och ATV är en del av det 
enorma utbudet soim man har här på 
DBC. 
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BANAN
150 meter utan hopp såklart och så slätt det bara går att hålla en bana. Pistmaskin 
fi nns på plats för att hålla banan i skapligt skick under kvällen. Inga startmattor. Brett 
startområde för bästa spårval. Banan är upplyst. 

STEGAR 
Alla deltagare har en lottad plats till tre ”kvalheat” där man kan kvala in till ”fi nalste-
gen”. Vi kör 8 eller 16 stege i fi nalen. Ej inkvalad får packa ihop. 

STARTFÖRFARANDE
Här startar vi på snö, med manuell starter, en måldomare, en tjuvstartsdomare. När 
startern vinkat in båda i stage bakom linjen, startas heatet med handhållen lampa. 
Tjuvstartsdomare avgör tjuvstart. Tjuvstart betyder förlust. 

BOENDE
Gesundaberget är skidanläggningen precis utanför Mora. Gå in på www.gesunda-
berget.se och klicka på SnowRider Snow Outlaws, för att ta del av rabatterbju-
dandet samt bokning av stuga eller hotellrum. Vi har fi xat kanonpriser under dessa 
event. Naturligtvis är värdshuset öppet under helgen och vi kommer självklart ha en 
riktig bankett för både publik och tävlande. 

PUBLIK
Vi öppnar grindarna klockan 17,00 den 22 feb samt 21 mars för publiken. Entré 150:-

TÄVLANDE
Vi öppnar depån 16,30. Alla bilar samt släpvagnar parkeras på stora parkeringen. 

ANMÄLAN
Anmälan öppnar i december och länk till denna hittar du på www.snowrider.se

BESIKTNING 
Besiktning och ankomstanmälan öppnar 16,30 respektive tävlingsdatum

FÖRSTA START 18,00

Allt kan utvecklas och vi på SnowRider kör därför igång den snabbaste och 
vildaste skotersporten genom tiderna i och med vår satsning på dragracing-
grenen Snow Outlaws. En sport där man på snabbaste sätt ska färdas 

mellan A och B med ”standard" och värstingsmaskiner. 
Denna avskalade råa tävlingsform har TV-serien Street Outlaws som förebild där 

man i enkel form tävlar om att avverka en förutbestämd sträcka, utan tidtagning 
och startgran. Först över mål vinner.  Vi kommer under vintern börja med att köra 
två tävlingar i denna nya tävlingsform. 22 februari och 21 mars kommer vi att köra 
dessa race, uppför Gesundaberget, framför värdshuset. Naturligtvis med en stor 
festsugen publik och full täckning av SnowRider Magazine och SnowRider TV. Ett 
perfekt sätt för dig som tävlar att synas och exponera dina sponsorer. 

Mer om detta i nästa nummer av SnowRider Magazine. 

SnowRider Magazine World Championship

OBS!!!!
SnowRiders säkerhetsreglemente
Alla snöskotrar måste uppnå följande säkerhetsreglemente. 
Maskin: Dödmansgrepp är ett måste. Heltäckande huv ett måste. Variatorskydd ett 
måste. Broms är ett måste. Stänklapp är ett måste. Dubb tillåtet i Outlawklasserna. 
Förare: Ryggskydd är ett måste, Godkänd hjälm är ett måste, Högskaftade stövlar av 
cross eller snowboardmodell är ett måste, ex Powerboots ej tillåtet. .

KLASS #7
Millennium Outlaw
För snöskotrar fram till 2002
Motor årsmodell fritt
No rules, allt tillåtet!

KLASS #8
Junior Stock 
“Barn-snöskoter” 150 cc standard. 
Variatorer fritt. 

KLASS #9 
Junior outlaw
“Barn-snöskoter” Max 200 cc 
No rules, allt tillåtet. 

REGLEMENTE (CHECK THE RULES IN ENGLISH AT WWW.SNOWRIDER.SE)

KLASS #1 
2-stroke Stock 
En klass för “ledskotrar”. Variatorbestyckning samt matta får bytas. Stötdämpare får 
bytas. 
OBS! Vi kräver. Stock/standard fjädringsväg, Stock/standard chassie, belysning, stan-
dard kåpor/original utseende. 
EJ TILLÅTET!
Motormodifi kationer, bränsleboxar, byte av reeds ,slutburk överladdning, pipor ej til-
låtet. Den ska vara motormässigt 100 % standard alltså. 
DUBB förbjudet

KLASS #2
4 stroke Stock 
En klass för “ledskotrar”. Här tillåter vi fyrtaktssnöskotrar med eftermarknads och 
standard överladdning. Vi tillåter också byte av grenrör, ljuddämpare, matta, variatorer 
samt drevning. Flash av originalbox och piggyback tillåtet. Byte av stötdämpare tillåtet 
(ej i sänkande syfte). 
OBS! Vi kräver. Stock/standard fjädringsväg, Stock/standard chassie, belysning, stan-
dard kåpor/original utseende. 
EJ TILLÅTET!
No stand alone exempelvis Motec, sänkning av snöskoter,  .
DUBB Förbjudet 

KLASS #3
2 stroke Outlaw
No rules, allt tillåtet!

KLASS #4
4 stroke Outlaw
No rules, allt tillåtet! 

KLASS #5
Veteran Fan Outlaw 
För snöskotrar fram till 1989 
Fläktkyld motor årsmodell fritt
No rules, allt tillåtet!

KLASS #6 
Veteran Liquid Outlaw 
För snöskotrar fram till 1989
Vattenkyld motor årsmodell fritt
No rules, allt tillåtet!
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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
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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
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Att göra sig omaket att förflytta 
sig hela vägen till Rovaniemi i 
början av november kan tyckas 

vara drygt, men jag lovar dig, det är värt 
det. Varje år så gästar snöskotermäs-
san, eller Kelekkamessut som finnarna 
säger, Lappi Areena i Rovaniemi vilket 
uppmärksammats av snöskoteråkare 
från både Sverige, Finland och Norge. 
Att påstå någonting annat än att mässan 
är välbesökt är en underdrift och vi ser 
att massor av utställare kommer tillbaka 
år efter år eftersom utkomsten av deras 
utställande tydligen är tillfredsställande. 
Här finns så gott som allt vad det gäller 
eftermarknaden då det gäller vårt snö-
skoterintresse. Såklart ser vi alla tillver-
karna på plats med årets nyheter.

Resande
Du som bor i norra delen av Sverige kan 
ju utan att tveka ta bilen de milen du har 
till Rovaniemi. De flesta av oss drar ju 
lätt 50 mil enkel resa en eftermiddag 
utan att för den delen sucka och stöna 
allt för mycket. Bor man i Mora som lig-
ger trettio mil söder om Östersund och 
därmed inte ens mitt i landet så kan det 
ta emot att sätta sig i bilen för att köra 
de 110 milen vi har enkel resa. Med 
risk för att Greta ska grina så valde vi 

istället att köra bilen de tre timmarna 
det tar till Gardermoens flygplats för att 
därifrån fortsätta med flyg till Helsing-
fors med anslutning till Rovaniemi. Den 
totala restiden blir istället för 12 timmar 
dryga sex, vilket känns mer greppbart. 
En flygbiljett tur och retur Gardermoen- 
Rovaniemi går lös på dryga 2500 spänn 
vilket känns som en bra investering. Vi 
flög från Gardermoen fredag morgon 
klockan 08,30, och var framme i Rova-
niemi vid lunch. 
Vi drog hem på söndag förmiddag och 
satt i bilen på väg hem från Gardermoen 
vid lunch vilket gjorde att vi både hann 
hem och umgås med familjen innan det 
var läggdags. 

Boende
Ska du bo i Rovaniemi vilket är en själv-
klarhet såvida du inte sover i bilen som 
en luffare bör du boka hotell tidigt. Då vi 
var tre stycken som åkte upp i år delade 
vi istället på en lägenhet som Golden 
Circle Suits har. Detta upplägg var ka-
non och jag tror minsann vi kör på detta 
nästa år också. 
Drygt 2500 spänn kostade två nätter i 
detta schysta boende för tre personer. 
Då finns det frukostmöjligheter på mark-
planet om man vill det för dryga 9 euro 

2019

Det finns vissa platser man bör befinna sig på när man är 
snöskoterintresserad. Snöskotermässan i Rovaniemi är absolut en av 
dessa. 

eller så åker man förbi McDonalds på 
väg till mässan som vi gjorde. 

Transport
Taxibilar finns det överallt och det är inte 
direkt dyrt att använda dessa. Vi valde 
i alla fall att ta en hyrbil, modell mindre 
för 140 euro. I vanlig ordning så ska det 
säljas med en massa extraförsäkringar 
för en halv förmögenhet vilket fick oss 
att spara in på detta. Vi såg sen att en 
eventuell krock skulle kosta 4000 euro 
vilket kändes lite konstigt. Kolla upp 
detta hemifrån och förboka en bil i lugn 
och ro istället för som oss bestämma sig 
på plats hur vi skulle göra med själva 
persontransporten. 

Uteliv
Gillar du att gå ut på kvällen så finns det 
betydligt sämre ställen att befinna sig på 
än downtown Rovaniemi. Det här är en 
levande stad med massor av affärer, res-
tauranger och barer. Skulle du ta med 
dig frugan hit så kanske inte mässan 
lockar allt för mycket, men shoppingut-
budet kanske gör det? Prova att besöka 
Rovaniemi nästa år och ta del av denna 
trevliga ljuspunkt i den mörka årstiden 
så blir allt lite roligare. 

Det gäller att starta dagen med en rejäl 
frukost. Vi började vår dag tidigt en tors-
dagnatt i Mora bara för att framåt mor-
gonkvisten flyga från Gardermoen via 
Helsingfors till Rovaniemi. 

Dryga 2500 spänn kostade tur och retur 
biljetterna Gardermoen Rovaniemi. 

Naturligtvis tog jag med mig min lilla 
granne på denna resa. 
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Thomas vet inte bara hur man klär av sig 
på ett schyst och intressant sätt. Han vet 
också hur man klär sig på bästa möjliga 
sätt. Här fick man sig en ordentlig kurs i 
denna konst. 

Lite här och var ser man några riktiga 
pärlor som väcker minnen och habegäret 
till liv igen. 

Tayga är helt klart en tillverkare som kommer ge dagens leverantörer en match då det 
gäller priset. Vad det gäller kvaliteten kan vi inte uttala oss det minsta. Det är dags för 
ett test. 

Tänk att en uppsättning Öhlinare kan göra vem som helst lite gladare. Detta är sen 
gammalt och gäller alla fordon. 

Om det är någonting som det verkligen tillverkas saker till så är det överladdade fyr-
taktare. Det finns en handfull leverantörer på plats som utan tvekan väcker liv i en 
överladdad motor. 

Som tur är har även barnen i Finland telefoner så dom slipper umgås. 

På en mässa kan du prata direkt med någon som är riktigt insatt i det han eller hon 
säljer. Man kan diskutera och fråga i lugn och ro vilket kan få dig att till slut bestämma 
dig för en viss produkt. 

Att varje år försöka förnya sig och hitta nya vägar att locka besökare i just sin monter 
är ganska svårt. Vi tycker att utställarna lyckats bra och att engagemanget för den här 
mässan är stor. 

Alla blir väl glada av att se en Polaris Mustang Traveler från 1965. 
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Det formligen kryllar av veteranmaskiner här och många av dem är gamla racemaski-
ner med en historia. 

Jag trodde att det där med Snowbikes skulle slå betydligt hårdare än vad det gjorde. 
Jag hade inbillat mig att alla skulle ha minst en maskin vid det här laget, men så blev 
det inte riktigt. 

Finska flygvapnet är såklart på plats för att värva nya piloter. Här fick ungarna köra he-
likopter och flygsimulator. 

Här visar många ambassadörer upp sina byggen. 

En rolig och fin Ariens Arrow med 293 
Sachs-motor stod och var söt i ett hörn. 

Att se årets hela kollektioner på plats med möjlighet att klämma och känna är alltid 
schyst. 

BRP syns såklart mest när man nu är på hemmaplan och hade den största ytan att 
hålla till på. En stor scen används för olika happenings under dagen. Just här pratar 
Adam Renheim Lima-engelska till min förtjusning. 

Yamaha hade med sig fullt sortiment och mest intresse visades för dessa höghas-
tighetsprojektiler för ledbruk. 

När vi frågade Larssa och Terje vilket 
finger som luktade mest illa på en 
söndagmorgon fick vi detta svar? 
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Grönt var det här. Visste du förresten att det säljs korta maskiner i Finland och att folk 
här gillar ledkörning. Mycket på grund av lagstiftningen och kanske någonting som vi 
i Sverige kommer få vänja oss med i framtiden. Hur det blir med vår friåkning får den 
kommande framtiden utvisa. 

Snöskotersammankonster av olika slag drar också roliga dragfordon som vi alla äls-
kar. Ingenting går upp mot en riktigt fet pickup. 

Det kanske inte är någon högoddsare att just denna lokal är välbesökt och att prom-
illehalten där inne är något lägre än en vanlig skoterns dag i Mora. 

Alla hotell och övriga inrättningar är med på noterna och det flaggas och skyltas i hela 
byn denna dag. 

Vi fick en trevlig lägenhet som var specialutrustad för Micke Ljungberg. Mycket bra. 

Efter en dag av upplevelser är det ju inte helt konstigt att man blir lite trött och råkar 
somna vid niotiden. Det är ju en dag imorgon också.

Hur ser det ut i Sverige? Har de svenska 
ungdomarna fattat tycke för traktorreg-
gade UTV:er? 

Fyra plus fotograf Linder höll igång i Rovaniemi till sena eftermiddagen innan vi stu-
pade. I alla fall på fredagen. 

Mässan håller till både inom- och utom-
hus vilket gör att variationen av utställare 
är ganska stor. 
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Det har precis fallit 20 cm nysnö 
och man får pulsa från sin lilla 
stuga till storstugan där frukos-

ten väntar. Runt övernattningsstugorna 
står höga, snötyngda granar och om-
famnar den lilla skogsgläntan och man 
kan ana solen som håller på att gå upp. 
I storstugan knastrar det från den öppna 
spisen och det doftar nykokat kaffe och 
hembakat bröd. Låter som en dröm, 
men är i högsta grad en verklighet. För 
tjugo år sedan byggdes nämligen Salix-
byn, som en vildmarksoas för konferens 
och grupper. Under de senaste åren har 
byn stått tom, men nu har den fått nytt 
liv och ska locka skoterälskande gäster 
igen.

– Förutom den otroliga skoteråk-
ningen i trakterna kring oss, så blir även 
boendet en upplevelse. Salixbyn är sa-
golik på många vis, platsen, känslan och 
givetvis maten vi serverar här, berättar 
Hannah som driver Salixbyn tillsammans 
med sin sambo Patrik.

Salixbyn kan ta emot upp till 32 gäs-
ter, och förutom övernattningsstugorna 
så finns en storstuga för mat och um-
gänge, en vedeldad bastu och två ved-
eldade kar.

– Vi har skapat olika upplevelser här, 
ett populärt tema är hillbilly-temat, där 
man får flanellskjorta när man checkar 
in, får skjuta luftgevär och käka hillbilly-
käk. Det är enkelt liv här, ingen ström 
(förutom lite fusk i storstugan där det 

finns en solcell) man får elda sin egen 
stuga varm och gå på utedass. Men 
med allt det följer också en frihetskäns-
la, och alla säger samma sak, det är nå-
got speciellt med att komma till Salixbyn. 

– Skoteråkningen här är storslagen, 
och vi tar med våra gäster på åkning 
de bara kunnat drömma om. Patrik är i 
princip uppvuxen på de här fjällen och 
kan varenda liten kvadrat av dem. Vår 
vinterfritid tillbringas alltid på fjället och 
vårt mål är inte att varenda skoteråkare 
ska hitta hit, men att våra gäster ska få 
en exklusiv upplevelse. Självklart lagar vi 
också mat på fjället, vi älskar mat, fort-
sätter Hannah.

Runt Salixbyn ligger Nordic Area, sko-
terledssystemet mellan Härjedalen, Häl-
singland och Dalarna och några mil bort 
når man orörda härjedalsfjäll. Här väntar 
djup snö, roliga branter och mil av spän-
nande terräng.

I vinter kommer Salixbyn dessutom 
erbjuda gäster att följa med och leva 
sameliv, man får driva ren och några får 
chans att uppleva renskiljningen.

– Det är ett spännande samarbete 
där vi har möjlighet att ta med gäster på 
häftiga äventyr tillsammans med samer. 
Och det är precis sånt här som vi kom-
mer att erbjuda, genuina och annorlun-
da upplevelser, där alla sinnen får vara 
med. Avslutar Hannah som hälsar kom-
mande gäster hjärtligt välkomna. 

i härjedalsskogarna

I de djupa härjedalsskogarna gömmer sig 
en liten vildmarksoas, Salixbyn. Här får du 
leva hillbillyliv, käka kött och elda. Några mil 
bort väntar orörda fjäll som ruvar på magisk 
skoteråkning för den rutinerade åkaren.
Foto: Pernilla & Paula Fjätström & Hannah Risander

FAKTA SALIXBYN:

8 stugor (32 bäddar)
1 storstuga (32 pers)

1 vedeldad bastu
2 vedeldade kar

Ort: Lillhärdal
www.salixbyn.se

Pang pang och raj raj

Under kommande vinter kan du få uppleva rennäringen på närmare håll och allt vad 
det innebär. 

Är du sugen på vildmarksliv kombinerat med skoteråkning så är Salixbyn helt klart ett 
bra och spännande alternativ. 
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Det har precis fallit 20 cm nysnö 
och man får pulsa från sin lilla 
stuga till storstugan där frukos-

ten väntar. Runt övernattningsstugorna 
står höga, snötyngda granar och om-
famnar den lilla skogsgläntan och man 
kan ana solen som håller på att gå upp. 
I storstugan knastrar det från den öppna 
spisen och det doftar nykokat kaffe och 
hembakat bröd. Låter som en dröm, 
men är i högsta grad en verklighet. För 
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ska hitta hit, men att våra gäster ska få 
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också mat på fjället, vi älskar mat, fort-
sätter Hannah.
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terledssystemet mellan Härjedalen, Häl-
singland och Dalarna och några mil bort 
når man orörda härjedalsfjäll. Här väntar 
djup snö, roliga branter och mil av spän-
nande terräng.

I vinter kommer Salixbyn dessutom 
erbjuda gäster att följa med och leva 
sameliv, man får driva ren och några får 
chans att uppleva renskiljningen.

– Det är ett spännande samarbete 
där vi har möjlighet att ta med gäster på 
häftiga äventyr tillsammans med samer. 
Och det är precis sånt här som vi kom-
mer att erbjuda, genuina och annorlun-
da upplevelser, där alla sinnen får vara 
med. Avslutar Hannah som hälsar kom-
mande gäster hjärtligt välkomna. 

i härjedalsskogarna

I de djupa härjedalsskogarna gömmer sig 
en liten vildmarksoas, Salixbyn. Här får du 
leva hillbillyliv, käka kött och elda. Några mil 
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skoteråkning för den rutinerade åkaren.
Foto: Pernilla & Paula Fjätström & Hannah Risander

FAKTA SALIXBYN:

8 stugor (32 bäddar)
1 storstuga (32 pers)

1 vedeldad bastu
2 vedeldade kar

Ort: Lillhärdal
www.salixbyn.se
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Oavsett om du har egen skoter eller vill hänga med på en snöskotersafari så finns det 
all möjlig körning här. Allt från trevlig led- till schyst friåkning. 

Här finns det åtta stugor och 32 bäddar vilket gör att man kan ta skapligt stora sälls-
kap i en smäll. 

Avsaknad av el kan göra att man släpper telefonen och faktiskt umgås utan skärmar 
och annat skit. 

Värmen hålls i stugorna som förr i tiden med ved vilket gör hela vistelsen och känslan 
riktigt genuin. 

Nordic Area innebär att det finns ett ledsystem som binder ihop Härjedalen, Dalarna 
och Hälsingland med en fantastisk fjällvärld. 

Storstugan bjuder på umgänge och fungerar som samlingsplats när man inte hänger i 
sin egen stuga eller i bastun. 
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Oavsett vad du ska renovera så 
gäller det att hitta den där ni-
vån man vill landa på rent tids- 

och kostnadsmässigt. Att köpa dyr färg 
samtidigt som underarbetet och ytan är 
kass, eller renovera motorn men inte 
drivlinan brukar vara fel väg att gå. Nu 
behöver ju inte alla ”renoveringar” bety-
da att du ska kunna ställa ut ditt fordon, 
du kanske bara vill att slutresultatet ska 
vara skapligt. 

Vad det gäller att renovera en snö-
skoter så tycker jag att det är väldigt 
tacksamt och lättjobbat eftersom den 
är ganska enkel, både mekaniskt men 
också storleksmässigt. 

Det tar inte extremt lång tid att fixa till 
en snöskoter om vi jämför med exempel-
vis en entusiastbil. 

Frågan är då. Var ska vi lägga oss ni-
våmässigt på detta bygge då? Eftersom 
den här skotern inte är helt komplett och 
att vi faktiskt saknar motorn som inte 
följde med i köpet så kommer det här 
bli en hybrid av nytt och gammalt. Den 
ska förefalla vara original, men i själva 
verket vara lite moderniserad. Med beto-
ning på lite. 

I detta nummer kommer vi plocka isär 
den och kolla över vad som vi egentligen 
behöver göra för att få en fungerande 
maskin igen. Isärtagning, blästring och 
rengöring blir en bra start på bygget och 

det är väl bara att spotta i nävarna och 
köra igång. 

Demontering
Har du märkt hur lätt det är att demonte-
ra någonting? Med en muttermaskin och 
ett glatt humör kommer man långt, men 
tänker man till lite extra så blir det hela 
mycket enklare när allt ska ihop igen. 
Fota gärna allt du plockar isär samtidigt 
som du märker upp diverse skruvar och 
fästen. Jag lovar att det mesta blir ex-
tremt mycket lättare att få ihop sen när 
bygget vänder. 

Blästring
Det där med att blästra någonting är 
faktiskt ganska svårt eftersom du kan 
fördärva en yta om du gör fel. Bero-
ende på vilket material du ska blästra 
så väljer man blästermaterial. Jag har 
blästrat aluminium med glas eller soda, 
samtidigt som jag tagit mig an ett rostan-
gripet skoterchassi i plåt med vanlig 
blästarsand. Jag har visserligen varit 
försiktig då och vill man ha ett lite lenare 
resultat så kanske glas hade varit att 
föredra. Vår Evinrude har ett plåtchassi 
och var lite rostangripen här och var 
vilket gjorde att jag använde mig av lite 
olika blästermaterial för att vara så snäll 
som möjligt mot den. En del riktning, 
svetsning och spackling var nödvändig 

Projekt Evinrude
Det gäller att hitta nivån när 
man ska renovera!

Visst har vi blästrat bort stora mängder rost, men för att en gång för alla få bort den 
bruna rötan har vi fått lov att slipa chassit mer eller mindre plåtrent. En tryckluftsdriven 
slipmaskin med flexibel skiva är vägen att gå. 

Det gäller att ha en tam målare som man kan vända sig till när det ska blandas färg. 
Den lokala trollgubben i byn heter Hasse Jansson och hittade utan problem de nyan-
serna vi var ute efter. Vi bör också påpeka att vi inte eftersträvat att hitta den hundra-
procentigt korrekta originalfärgen. Till nästa nummer ska vi lackera allting och börja 
den roliga ihopmonteringen. 
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Spår efter en kollision eller annan närkontakt i form av sprucken gelcote. Detta spin-
delnät av gelcote måste först och främst slipas bort samtidigt som du måste slipa ner 
polyesterplasten både på in och utsidan innan du lagar denna skada med ny polyes-
terplast och glasfiberväv för att slippa att denna skada uppenbarar sig i den nylagade 
ytan. Mer om detta i nästa nummer. 

Förvaringslådan under dynan har tagit ordentligt med stryk och kommer att kräva en 
hel del riktning och rostlagning. Efter en omgång med blästern så ser man bättre vad 
som krävs innan delen kan lackeras. 

När du vill få bort ett klistermärke så finns det en bra grej i form av en rotarande dekor-
borttagare på Biltema för en spottstyver. Se denna som ett snurrande suddgummi som 
gnuggar bort en dekal eller klistermärke utan att skada ytan under. Hur i hela friden 
det kan fungera så bra är en gåta, men en sak är säker och det är att jag äntligen hitta 
någonting på Biltema som både är prisvärt och samtidigt fungerar. Kors i taket Britta.

Vi har måttat av dekalerna och gjort en mall för att kunna reproducera dessa när huven 
är lackerad. 

Om det är någonting som äter upp en gammal snöskoter med stålchassi så är det ro-
sten. Vi fick lov att byta ut och ersätta en hel del plåt lite här och där för att återigen få 
ett chassi som är solitt och starkt. Efter en hel del skärande med plasman så gick svet-
sen varm. Drygt en dag la jag på svetsning av chassit. 
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efter jag gjort hela chassit plåtrent, vilket 
inte alls känns konstigt eftersom den här 
maskinen är 50 år gammal. 

Huven
Efter en besiktning ser vi att huven har 
en hel del sprickor och hål, men ingen-
ting överdrivet. Alla sprickor i gelcoaten 
blir ett problem om man bara spacklar 
över dom. Här måste gelcoaten avlägs-
nas helt för att de inte ska återkomma. 
Vissa sprickor finns ju där av en anled-
ning vilket i sin tur betyder att själva po-
lyesterplasten måste lagas. Naturligtvis 
gör vi det för bästa resultat. Personligen 
gillar jag att hålla på med plast då jag 
tycker det är ett lätt material att jobba 
med. Tänk på att vara i en väl ventilerad 
lokal och att du använder ansiktsmask 
när du plastar och slipar. 

Dekaler
Dekalerna ritar jag av genom att lägga 
ett transparent ”smörpapper” över 
dessa. Naturligtvis har vi också fotat och 
mätt upp dessa. Att hitta originaldekaler 
är ingenting jag bryr mig om, då vi fak-
tiskt har en egen klistermärkesmaskin 
för detta ändamål. Grymt kul att hålla 
på med. 

Färg
Jag brukar inte bry mig om att hitta den 
exakta färgkoden då det gäller chassi, 
huv och skidor. Jag har bara lånat en 
färgkarta och hittat ungefärligt rätt och 
bett en billackerare blanda till rätt nyan-
ser till mig. Inte helt korrekt kanske, men 
enkelt och görligt. 

Nästa nummer
Vi ska försöka att både hinna lacka och 
montera det mesta till nästa nummer och 
flitens lampa lyser i garaget. Samtidigt 
så håller vi på att renovera motorn och 
allt som hör därtill på vårt IQ-trippel pro-
jekt vilket du också kommer få stifta en 
närmare bekantskap med när vi har mer 
att visa. Håll ut. 

Det gäller att hitta nivån på en renovering 
och man måste bestämma sig för vad 
det får kosta och hur lång tid det hela får 
ta. Ska det färdiga resultatet bli en ut-
ställningmaskin som får originalfantasten 
att gå ner i spagat eller ska den bli en 
rolig snöskoter som ger dig glädje och 
många problemfria mil? Variatorn kom-
mer att plockas isär och kollas över.

Ena sidan av chassit var lite småbuligt 
vilket efter en riktning ändå behövde en 
släng med spackelspaden. Det är med 
lite delade känslor jag spacklar ett chas-
sit. Men hellre lite spackel i hörnen än ett 
rent helvete som ordspråket heter. 

Vi är riktigt dåligt pålästa på vad som 
finns att tillgå till vår gamla Evinrude. 
Finns det exempelvis en drivkedja och 
drev att köpa någonstans? Oavsett så är 
vårt drivpaket i bra skick. 

Jag vet inte hur många småbulor vi har 
riktat till med hammare och ett mothåll. 
Allt för att minimera mängden spackel. 

Cleeco Clamps är ovärdeliga när och om 
du vill fixera en plåt innan svetsning. 

Mattan är i förvånansvärt bra skick rent okulärt och boggihjulen kommer att ses över. 
Jag har en del bryderier angående ytbehandlingen på de mekaniska delarna som har 
lite ytrost på sig och det lutar faktiskt åt att jag ska lackera dessa. Törs man lita på en 
balatamatta om den ser schyst ut? Jag tar gärna ett råd angående matta och ytbe-
handling, maila mig på bjorn@snowrider.se angående detta.

Det börjar likna någonting och nu återstår endast några timmars slipning och fins-
packlande innan vi är redo att lackera den här gamla rostburken. 

Vårt utgångsobjekt är en ej original men 
relativt komplett och oskruvad Evinrude 
från 1970. 

En hel del rostig plåt har ersatts med ny 
fräsch som svetsats fast. Totalt har vi 
bytt ut 1 kvadratmeter. 

Där man misstänker att ersättningsplåten 
kan flexa kan man alltid dra ett eller fler 
förstärkande veck. 
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Modshop är eftermarknadsföre-
taget i Arvidsjaur som förser 
oss skoteråkare med fräsiga 

och prestandahöjande prylar. De har 
ett brett sortiment men har genom åren 
jobbat fram ett tätt samarbete med det 
amerikanska företaget Skinz Protective 
Gear som gör allt från väskor till fot-
steg, framvagnar och massor av andra 
saker till först och främst friåkarna. Då 
Lynx och Ski-Doo i mångt och mycket 
är samma skoter så skiljer sig dessa på 
en massa punkter vilket i sin tur gjort att 
man som Lynxåkare avundsjukt fått stå 
och se på när Ski-Dooägarna stoppat på 
både det ena  och andra på sina maski-
ner. Detta i sin tur har ju gjort att företag 

Som lynxåkare har 
man alltid fått åka 
i kölvattnet av Ski-
Doo då det gäller 
eftermarknadsbiten. 
Tills nu. Skinz 
har nämligen 
specialanpassat en hel 
del bitar till Lynx. 

Till slut kom nästan alla prylar med expressfart från Arizona. Det fortsatte komma nya paket under dagarna vi var i Arvidsjaur och 
det hela fl öt på riktigt bra. 

Lynx by Skinz
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Den redan nätta och fina originalsadeln ser i jämförelse med Skinz variant  lite fet ut. 
Snygg. 

Nu är ju jag snart femtio år och hänger inte riktigt med då det gäller alla grejer. Varför 
man vill byta ut det redan lätta framlyset mot en något marginellt lättare som inte ly-
ser är en gåta. Men nu vet jag att många gör detta. Du tjänar ganska precis 1,2 kilo på 
denna mörkläggande manöver. 

Väljer du att exempelvis flytta fram styrstången med ett ”Relocater-kit” så blir det lite 
merjobb med att göra plats för stången i luftburken. Viss sågning krävs också i utrym-
met mellan styrstången och instrumentpanelen, men det är inget jättejobb. Återigen. 
Följ instruktionen, var noga. Relocater-kitet flyttar fram styrstången en halv eller en 
tum, beroende på vilket läge du väljer. En bra idé säger dom som monterat detta. 

Det klart man ställer upp och beger sig till Arvidsjaur när det vankas mekning. 
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Ett knep och råd är att du popnitar dit all greppplast på fotsteget innan montering. Det blir enklare då att få dit alla nitar. 

Mattan i sig är ett kärt ämne och man 
har här valt att ersätta originalmattan 
mot en Camso Conquer 260 som också 
är några kilo lättare vilket är bra. Allt som 
roterar eller är ofjädrad ska vara lätt. 

Att på två dagar hinna med att skruva av och på så här mycket 
delar var inte det lättaste. Vi fick därför lite hjälp av Bodensaren 
Per Vesterberg som inte är helt oäven då det gäller att skruva. 

Att såga bort original fotsteg, lite på 
måfå är inte kul. Det följer med riktigt bra 
instruktioner i detta kit och jag är säker 
på att du vänjer dig när du kapat bort ett 
dussin originalfotsteg eller så. 

Ett färgmatcha styre, kort uppvärmt bromshandtag och ett nytt mer slimmat gasblock 
med stoppknapp ger tillsammans med de vita handtagen en snygg mer avskalad look. 

som Modshop gått miste om en massa 
bra business vilket man inte gillat alls.   

Tror ni Modshop sitter i Arvidsjaur och 
grinar sig igenom detta? Såklart inte. 
Eftersom riktiga norrlänningar löser pro-
blem som uppstår så skickade man helt 
enkelt en Boondocker till Skinz i Glen-
dale Arizona så att de där på plats i lugn 
och ro kunde måtta, mäta, anpassa, 
testa och i slutändan tillverka specialan-
passade delar som exempelvis fotsteg 
till Lynxens chassie. 

Efter ett tag så landade de första de-
larna i Arvidsjaur och en första monte-
ring på svensk mark av en hel hög med 
delar kunde påbörjas. Naturligtvis var 
vi på plats och naturligtvis så kavlades 
ärmarna upp så att de där små och lite 
klena norrlänningarna kunde få hjälp av 
en rejäl Björn från Dalarna. Vi tillbring-
ade två dagar i Arvidsjaur med killarna 
på Modshop och vi passade på att både 
filma och fota hela monteringen. Ett 
grymt kul jobb. Detta finns också doku-
menterat i SnowRider TV nummer ett 
denna säsong. Kolla in på youtube, sök 
på SnowRider TV, bli prenumerant utan 
kostnad såklart och kolla i lugn och ro 
om du vill se mera av detta. 
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Magnus måttar in frontbågen med tillhörande monteringskit. I alla lägen är det bra att montera allting utan att dra åt bultarna hårt. Man har en viss justeringsmån och det är bara 
att placera grejerna exakt där man vill ha dom innan allt dras åt och popnitas fast. Jag måste också säga att passformen är mycket bra på alla grejer vi monterade. 

Att plocka isär en fullt fungerande maskin i ena ändan, och såga sönder den i andra 
kan kännas lite sisådär måste jag säga. Men det är bara att bita ihop och tänka på nåt 
annat, som flickan sa. 

Ett knep och råd är att du popnitar dit all greppplast på fotsteget innan montering. Det blir enklare då att få dit alla nitar. 
Om det är någonting som kan ändra 
prestandan på en led- eller lössnömaskin 
så är det framvagnens bredd, geometri 
och stötdämperi. Naturligtvis så går man 
all in när det gäller detta. 

Okej vi tar detta en gång för alla. Du ska 
inte byta ljuddämpare på din snöskoter 
i effektsyfte. Du ska inte byta till en som 
låter högre än original. Men. Skinz Hush 
Box är tyst och helt jämförbar med en 
original dito. Den är lättare, och tar min-
dre plats vilket är ett måste ibland. 

Visst är det mesta vi byter ut också viktbesparande, men då Öhlinarna är i fetaste lag-
et så förlorade vi lite i viktkampen då det gäller den totala vikten gällande gamla och 
nya framvagnen. Men inte mycket. Övre a-armen är i aluminium och den nedre i ex-
tremt stark Chromemoly för säkerhets skull. 
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Om du ska kosta på någonting på din maskin oavsett märke så är det en beltdrive som 
eliminerar original kedjedrift. Har din maskin redan en beltdrive originalmonterad så är 
det bara att gratulera då den inte är helt gratis. 

Original ljuddämpare vs Hushbox. 

Modshop går all in och monterar Öhlinare även i boggin. Ska någonting göras så ska det göras ordentligt. 

Läs alla instruktioner noga. Gör som instruktionen visar. Gör en sak i taget. Ta det 
lugnt. Se till att få dit alla skruvar och popnitar. Ta inga genvägar. Så blir allt bra. 

När vi började vägde maskinen 236 kilo, och efter lite gungor och karuseller vad det 
gäller vikten så slutar detta bygge på 213 kilo vilket känns extremt bra och nästan så 
att vi började fundera på om det stämmer. 
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Sådärja, framändan på plats med de två feta TTX-dämparna från Öhlins. Efter en lite halvt oengagerad skidinställning så ser det hela riktigt bra ut. Faktum är att ett framvagns-
byte gör en redan snygg skoter mycket snyggare. Och bättre. 

Bli inte förvånad om du går bet på att borra bort nitarna på den gamla lyftbågen när 
du ska montera en ny. Ingen har lyckats i hela världshistorien och det brukar alltid slu-
ta med att vinkelslipen åker fram. Resultatet med den nya bågen blir i alla fall snyggt. 

Fotsteget sitter på plats vilket är trevligt och en lättnad. Det blir skitigt och dammigt 
när det gamla steget ska avlägsnas och det är alltid skönt när detta är avklarat. 
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Evenemangskalendern 2019-20

Här hittar du från och med nu alla evenemang och händelser du 
som snöskoteråkare bör hålla koll på under kommande säsong. 
En säsong som faktiskt börjar redan nu. Vill du som arrangör 

oavsett hur stort eller litet ditt evenemang är, upplysa oss om ditt eve-
nemang eller händelse och bli med i denna guide är det bara att maila 
bjorn@snowrider.se för att hamna här. Utan kostnad såklart. Vi ser denna 
guide som ren och skär folkbildning och att alla ska få chansen att få 
reda på vad som händer i snöskotersverige. ALLTSÅ, MAILA bjorn@
snowrider.se FÖR ATT JUST DITT EVENEMANG SKA UPP PÅ EVE-
NEMANGSGUIDEN 2020. 

VILL DU ATT JUST DITT 
EVENEMANG SKA UPP PÅ 

EVENEMANGSGUIDEN 2020? 
LITET SOM STORT! 

maila: bjorn@snowrider.se 

26 okt  Snöskoterns dag
1 nov   Mässa Rovaniemi 
14 nov  Kryssning Snofed 
21-22 dec  SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Lofsdalen
26-27 dec  SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Lofsdalen
28-29 dec SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Mora
2-3 jan   SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Lofsdalen
3 jan  Robbans Förartjänst HillDrag Delt 1
4 jan  Nalovardo, Sorsele. Säsongspremiär - BackCupen 2020 
4-5 Jan   SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Mora
11-12 jan  XXX Cup Östersund
18-19 Jan  SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Mora
25 Jan  CBR Canon Ball Run Vika/Mora
31 jan- 2 feb  SnowRider Weekend Lofsdalen
1 feb  Skotercross Bruksvallarna Team Walles
6 Feb   Robbans Förartjänst HillDrag Delt 2
6-9  feb   Babes on tour Lofsdalen
6-9 feb   Northgirls Expedition, Saxnäs
7-9  feb  Tjejhelg i Kåbdalis med TC
8 Feb  Hemavan Hillclimb
8 feb   Deltävling 2 - BackCupen 2020
13-16 feb  XX- FreeRiders
13-16 feb  Yamaha Snow Adventure, Hemavan
15 feb   Bubergsgården, Vindeln Delt 3 - BackCupen 2020
15 feb   Skotercross Mora 
15 feb   Bubergsgården, Vindeln Delt 3 - BackCupen 2020
15-16 feb  SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Mora
22 feb  Snow Outlaws race 1 SnowRider Magazine,Mora
23 feb   Mickelbacken, Gällö. Sundsjö SK - BackCupen 2020
22-23 feb SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Mora
20-23 feb  Skyhigh Challenge 2020 Hemavan Fjällcenter
20-23 feb Girls Only med Thomas Wärdell, Åkersjön
29 Feb  MillenniumRun + Snotric Snowtrac-träff Ljungdalen
29 feb  Skotercross Boden
5-8 mars  Girlsweekend SP, Sälen
Mars   Snowrider Old Style Weekend
7 mars   Thon Hotel, Kautokeino. Delt 4 - BackCupen 2020
7 mars  Skotercross Bygdsiljum Mk
14 mars   Skotercross Storuman
21 mars   Snow Outlaws Race 2 SnowRider Magazine, Mora
21 mars  SM-fi nal Snöskotercross Skellefteå 
21 mars  SM-fi nal Snöskotercross
2-5 apr  Old School Weekend SnowRider Lofsdalen
18 Apr   Himmelfjäll
18 Apr  SnowRider Hillcross Gesunda / Mora
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JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00 

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

Vi h ľler till p  ̌J m̌tkrogen. 

Program 

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

I konferenslokalen avhandlas allehanda intressanta skoterfr ǧor som, betalleder, f řarbevis, regler och 
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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YAMAHA STORE SÄLEN

Vi ses på fjället!

www.leonarden.se - 0280-260 65 

Skoteruthyrning

Yamaha Store

Skotersafari

Verkstad

3 Leksand
Mora
SärnaB
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www.abris.se

HAR SKOTERN SKURIT?
NIKASIL® CYLINDER REPERARTIONER

SNABBT OCH ENKELT
Tel: 036-13 40 96   

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

-Official Partner of-
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Var ni inte på plats i Ljungdalsfjäl-
len i Mars 2019 så missade ni 
verkligen någonting. Milleniumrun 

som träffen kallas var ett sammanslagen 
event för trippelfantaster samt Snowtrac 
älskare som luftade sina fordon på ett 
spektakulärt sätt. Det hela började som 
en planerad liten skotertur med där ett 
kompisgäng med 3 cylindriga skotrar 
men resulterade i en förvånansvärt stor 
uppslutning. Intresset för detta blev helt 
enkelt så pass stort att man valde att 
hålla en träff för 3 cylindriga skotrar i 
alla färger och valörer vilken fi ck nam-
net Millenniumrun. Namnet syftar på 
eran av trecylindriga maskiner i skepnad 
och aerodynamik likt ett stridsfl ygplan 
åren kring millenniumskiftet. Intresset 
för dessa tripplar har ökat drastiskt de 
senaste åren, det märker man framförallt 
på priserna, men också efterfrågan på 
maskiner och reservdelar. 

Initiativtagare Torbjörn Persson med 
polare började sin Milliniumrun med 
att samlas upp på Pensionat Helags i 
Ljungdalen, där man höll lite information 
om dagen samt delade ut Led-kort över 
området som gällde för träffen. Däref-
ter åkte närmare 30 stycken startande 
i samlad trupp över fjället till en lokal sjö, 
där såldes det korv och hamburgare, 
soppa och fi ka utav Pensionat Helags. 
Ljungdalsvesslorna slöt upp med sina 
tjusiga vesslor, såkallade Snow-Trac. 
Efter lunch hölls det dragrace på en 
preparerad bana, med efterföljande 
prisutdelning och lotteri. Ett roligt och 
uppskattat inslag i detta var även att man 

lottade iväg en skoter, en Mach1 700cc 
av 1998 års modell i väldigt fi nt skick. 
En maskin som både är såpass trecylin-
drig och strömlinjeformad som en Mil-
leniumrun-maskin bör vara.  Det såldes 
lotter både över telefon innan träffen och 
även på plats för att fi nansiera det hela. 
Johnny Larsson som var den lyckliga 
vinnaren av skotern hade köpt 4 stycken 
lotter till ett pris av 1000:- på plats innan 
tävlingen. Fyra lotter var ett bra pris för 
en sån fi n pärla tyckte Johnny! I övrigt 
var det en lyckad träff med många be-
sökare som även hade tre stycken del-
tagare från Norge som . Dessa har för 
övrigt redan bokat rum på Pensionatet 
inför 2020 års träff! 

Planerna för 2020 är på på G. Nu 
satsar man för fullt med ett sanktionerat 
race via SMA med förhoppning om att 
locka fl er tripplar att spänna musklerna, 
men framförallt att träffas och umgås. 
Milleniumrun kommer också fortsätt-
ningsvis att hålla sig till 3 cylindriga 
skotrar. -Det är ju ändå en trippelträff! 
För att hålla en nivå på maskinerna som 
ställer upp så kommer vi att köra en tur 
på ca 1 mil upp till racet, vår tanke är 
att alla ska kunna komma med sin så-
väl standard som toktrimmade trippel, 
bara man kan köra skotern till och från 
Viksjön. Vi kommer såklart att anordna 
ett lotteri på en riktig raritet nästa träff 
också. Vill man medverka i våran träff 
kan man kontakta oss via våra grupper 
på sociala medier: Millenniumrunoffi cial. 
Säger Torbjörn Persson som redan nu 
är långt fram i planeringen. 

Vissa saker är helt 
klart lite roligare än 
andra. En träff för 
trippel-maskiner 
och dess ägare slår 
utan tvekan det 
mesta. 

Milleniumrun 2019

Foto: Håkan Persson 

Thomas Wibler vann millenniumruns vandringspokal tills nästa års race med sin SRV 
800R med Xcr 800 Motor.

Ljungdalsvesslorna, som kommer att hålla sin träff för 12:e året i rad för Snow Trac 
kommer även att bjuda in till Veteran skoterträff för märket Aktiv, Sno-tric. Snowtrac är 
fabrikerat av Aktiv och det vore roligt att åka på tur med både vesslor och skotrar från 
samma fabrik säger Göran Persson och Arne Linding, Arrangörerna av vesselträffen. 
Är Man intresserad att medverka i deras träff kan man besöka deras Hemsida: Ljung-
dalsvesslorna.se Eller Ljungdalsvesslorna på Facebook 
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Göran Persson th och Arne Linding tv som arrangerar Snow-Trac träffen i ljungdalen 
för 11e året i rad. 

Spännande möten På Dragracet! 

Vinnaren av Lott-skotern, Johnny Lars-
son blev väldigt glad över sin nya pärla! 
Han köpte friskt 4st lotter på plats och 
en av hans lotter hade vinnaren av Mil-
lenniumrun-Thomas Wibler i sin ficka 
över mål.

Andreas Ljungberg Vann peoples Choice. 

Långväga Gäster Från Aure, Norge. Från Höger: Håvard Torset, Olav Anders Stormyr, 
Svein Stormo

Eddie Törnhult Laddar för race med sin Srx 700. 
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Skotermarknaden i Sverige och 
Nordamerika är på många sätt 
likartad och de modeller som 

säljs i stort antal på andra sidan Atlan-
ten är mycket framgångsrika även här. 
Nu är det lössnömaskiner som domi-
nerar här hemma vilket även gäller där 
borta och för 15 år sedan var det korta 
sportskotrar som gällde här liksom där. 
Ett antal år tidigare så såg det lite an-
norlunda ut då ”bredbandarna” domine-
rade försäljningslistorna i det snötäckta 
Norden vilket på många sätt kunde ses 
som ett arv från snöskoterns barndom 
i Sverige. Under hela 70-talet var ma-
joriteten av skotrar rena bruksmaski-
nerna och de snabbaste ledracers/
sportskotrarna som byggdes i Japan, 
Kanada samt USA användes i första 
hand för racing eller som rena leksaker 
för de mest bemedlade. 

Bruksvärdet för vanlig körning an-
sågs av de svenska köparna som yt-
terst lågt då skotern på denna tid skulle 
användas till nytta och inte lekas med. 
För Ski-Doo innebar det att man sålde 
en hel del arbetsskotrar i form av Alpine 
samt lättviktaren Elan och att de som vil-
le köpa en roligare maskin för rekreation 
ansåg att Olympic samt senare Everest 
var det grymmaste som man kunde åka 
på. Att någon inhandlade exempelvis en 
ny RV eller Blizzard under 70-talet utan 
att ha tävlingsambitioner var därför rela-

tivt sällsynt  och så var det fram till mitten 
av 80-talet.

Race och sportmaskiner
Motståndet mot den tidens värstingar 
hade faktiskt ganska goda grunder när 
man ser på deras tekniska begräns-
ningar. Innan ledsystemen var utbyggda 
hade en 70-tals race/sportmaskin med 
kort drivband i princip ingenstans att 
köra om man inte föredrog att vänta till 
vårvinterns hårda skare då framkomlig-
heten i lössnö i princip var obefintlig. 
Driftsäkerheten var dessutom låg, på 
gränsen till usel, och andrahandsvärdet 
inget att skryta när det var dags att byta 
in sin värsting. Så det var en etablerad 
sanning på denna tid att en kortban-
dare med grym motor inte intresserade 
medelköparen på något sätt, vi föredrog 
bland annat storsäljaren Ockelbo 600 
som uppfyllde alla de krav en svensk 
skoteråkare kunde ställa 1975. Men tio-
femton år senare hade allt ändras för då 
inleddes sportskoterns tid i Sverige och 
de hade chassikonstruktioner som lade 
grunden till de maskiner vi har i dag.

80-talet och den nya 
framvagnen
När snöskotern föddes runt 1955 var 
en teknisk lösning tidigt på plats och 
det var den bladfjädrade skidan. En lätt, 
billig och enkel konstruktion som fung-

erar oförskämt bra så länge farten och 
fordonsvikten är låg. Det dröjde faktiskt 
mer än 20 år innan de första individu-
ella framvagnarna utkonkurrerade blad-
fjädern på racebanorna och ytterligare 
5-10 år innan det blev en självklarhet 
även när det gällde kundskotrar. Ski-
Doo kom ut med sitt första försök 1981 i 
form av Blizzard MX som hade en riktigt 
intressant lösning med kraftigt sjunkan-
de castervinkel vid hopfjädring. Detta 
blev inte den framgång som företaget 
behövde för att möta Polaris Indy varken 
på racebanan eller efter leden. Polaris 
hade just då verkligen alla rätt när det 
gällde skidans upphängning och Yama-
has variant fungerade mycket bra trots 
en något enklare typ av teleskopfjädring 
kallad T.S.S. Det blev nu helt omöjligt att 
sälja en sportskoter med bladfjädring 
och i all form av tävling var det en mo-
dern framfjädring som gällde. Nu behöv-
de Ski-Doo något som inte bra var lika 
avancerat som konkurrenterna utan ett 
par steg bättre. Satsningen för tävlings-
bruk skedde 1981-82 med den mytom-
spunna ”Karpik Special” som var en helt 
handbyggd maskin som konstruerades 
utan tanke på att massproduceras. Året 
efter kom ”MX Prostock” vilket även det 
var en lågseriemaskin enbart avsedd för 
tävling men designen var nu helt annor-
lunda och extremt modern. Detta kan 
nog ses som en prototyp till det som 

skulle bli den nya sportmaskinen från 
Ski-Doo och en oinvigd tror lätt att det 
är samma skoter som de senare kund-
skotrarna. Nu är det enormt mycket som 
skiljer en MX Prostock från en Formula 
PRS men det intressanta är att Ski-Doo 
valde att prova ut design samt koncept 
under flera år på tävlingsbanan innan 
man valde att möta konkurrenterna med 
en helt ny sportmaskin år 1985.

Formula PRS
Det dröjde alltså ända till mitten av 80-ta-
let innan Bombardier ansåg sig ha en 
färdig kundvariant av sin tävlingsskoter 
och äntligen en individuell framfjädring 
som var i teknikens yttersta framkant. 
Frågan är om det än i dag byggts nå-
gon framvagn i en snöskoter som är så 
komplicerad? PRS var en förkortning för 
Progressive Rate Suspension vilket be-
tydde att stötdämparna hade ett länkage 
med utväxling som dels gjorde att fjäder-
benet hade kortare slaglängd än skidan 
samt hade en ganska kraftig progressiv 
utväxling. De korta och kraftiga dämpar-
na låg under huven och lösningen med 
alla stag såg minst sagt avancerad ut. 
Med den begränsade fjädringsväg som 
alla skotrar hade på den tiden ledde den 
progressiva utväxlingen till att slagläng-
den i praktiken blev ganska liten, hela 
slaglängden blev svår att utnyttja fullt 
ut. Det fungerade i princip som om sko-

Högfartsmissilen från 80-talet!
Det finns vissa maskiner som sticker ut rent historiskt och turen har kommit till den fina Formulan. 
Av och med Affe Sundström

Ski-Doo Formula PRS
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tern hade genomslagsgummin som var 
på tok för kraftiga och fjädringen blev 
stenhårt mot slutet. Frågan är varför 
man valde att göra allt så komplicerat 
och varför progressivitet var så viktigt 
just då? Svaret kanske kan finnas i den 
enorma fixering som gällde för bakfjäd-
ringen hos sportmotorcyklar/motocross-
cyklar under denna tid. Motorcyklars 
länkar i baksvingen (som då var en nyhet 
och alltid hade ett tufft namn) hade alltid 
en progressiv utväxling och bakfjädring-
ens egenskaper var en av de viktigaste 
punkterna att nämnas när man gjorde 
reklam för produkten. Kan kanske Ski-
Doos tekniker ha färgats av reklamsprå-
ket som då gällde för hojar och därmed 
ansåg att detta var rätt väg att gå?  Den 
tidens enkla stötdämpare gjorde kan-
ske att tester gav fördelar för PRS och 
att progressiv utväxling då fungerade 
bättre? Rent tekniskt kan man diskutera 
om detta var en bra lösning men sett till 
marknadsföringen var det en omedelbar 
framgång. När detta begav sig var det 
som sagt helt omöjligt att på ett seri-
öst sätt saluföra en skoter utan någon 
form av framvagn och nu hade Ski-Doo 
dessutom ett övertag när de skulle vinna 
kunder i sportskotersegmentet, de hade 
PRS framfjädringen!

Formula MX och Formula 
Plus
Till hösten -84 kunde kunderna köpa 
en fantastiskt snygg gul MX med slid-
matad Rotax 467 motor på runt 60hk 
och denna skoter hade verkligen allt 
man kunde önska just då från en sport-
maskin, eller i alla fall nästan. För den 
nordamerikanske kunden som ville ha 
lite mer att åka med kunde välja en For-
mula Plus med dess starka 521 motor 
i stället. Då den hade betydligt mer än 
60 hk kunde endast tävlingsförare köpa 
den här hemma då den frivilliga begräns-
ningen gjorde att inga kundskotrar fick 
ha mer än så. Nu fanns det trots detta 
en del äkta Formula Plus ute på lederna 
och deras prestanda var ytterst omtalad 
i stugorna runt hela Norrland. Försälj-
ningen av Formula-serien i Sverige var 
inte överdrivet stor de första årsmodel-
lerna men till 86-87 hade de flesta upp-
täckt den nya Ski-Doon och alla som 
ville ha en sportmaskin ansåg nog den 
vara ett bra alternativ. Under huven på 
87-orna (-86 på Plus) hade Ski-Doo yt-
terligare en stor nyhet vilket var den helt 
nya TRA-variatorn som gav enormt hög 
driftsäkerhet kombinerat med overkligt 
låg remförbrukning. Detta år kom även 
LT varianten vilket betydde att den var 
en ”långbandare” med sin 16,5 x 124” 

matta. Nu var allt på plats för att locka 
de svenska kunderna då fjädringen var 
avancerad, variatorsystemet i toppklass 
och lössnöegenskaperna riktigt bra. Allt 
detta i ett snyggt paket och under huven 
satt dessutom marknadens bästa motor 
enligt både  försäljarna samt ägarna. 
När detta begav sig ansågs det nämli-
gen att slidmatning var helt överlägset 
alla andra insugssystem och de dyraste 
Rotaxmotorerna var helt ensamma om 
denna finess.

Till 1989 kom sedan nästa teknikny-
het, Formula Mach 1 med Rotax RAVE 
583 vilket var den första skotermotorn 
som hade avgasventiler som reglerade 
avgasportens höjd efter behov. Tekniken 
kom från Rotax roadracingmotorer och 
var därmed mycket berövad och med 
tiden skulle det visa sig att det var en 
mycket bra finess även på skotermoto-
rer. Tyvärr för oss svenskar ställde den 
förhatliga 60hk-regeln till det igen så 
några Mach 1 kunde vi inte köpa. Eller, 
det kunde vi men enligt legenden fick vi 
då en 467 motor i våra svarta värstingar 
från Ski-Doo.

För en liten extra summa kunde sedan 
handlaren återmontera RAVE 583:an 
och allt blev som det skulle vara. Om 
denna procedur är helt sann är inte helt 
klarlagt men det var i alla fall vad alla på-
stod när man pratade om den helt nya 
värstingskotern, ägaren var tvungen att 
betala extra för att få rätt motor och alla 
handlare hade drivor av nya 467-snur-
ror på hyllorna som monterats ut ur nya 
Mach 1 skotrar. I dag låter detta lite som 
en vandringssägen men den har nu be-
rättats så många gånger att i alla fall jag 
tror att den kan vara sann.

Till 1991 var det äntligen slut med 
svamlet gällande den frivilliga 60 hästars 
gränsen och både Mach 1 samt For-
mula Plus såldes med original effekt här 
hemma. Till detta hade alla PRS en ny 
huv som verkligen såg strömlinjeformad 
ut då den redan som parkerad såg ut att 
gå i tvåhundra, speciellt med den lägsta 
rutan som endast var någon centimeter 
hög. Under huven hade Mach 1 motorn 
växt till 617cc och hade en respektabel 
litereffekt som än i dag känns helt okej. 
Sista årsmodellen för Formula PRS blev 
1994 och då kändes den minst sagt 
gammal i jämförelse med F2000 chas-
sit som Ski-Doo kom ut med året före. 
Nu blev det faktiskt lite märkligt när den 
nya framfjädringen intill förväxling såg 
ut som Polaris IFS och det plötsligt var 
en bättre lösning än PRS. Förklaringen 
från Ski-Doo fantaster var att man kunde 
göra ett lättare chassi utan länkar till 
stötdämparna. Fjädringsegenskaperna 

 De korta och kraftiga stötdämparna jobbar med en ytterst kort slaglängd hos själva 
dämparen men via utväxlingen får man en längre samt progressiv rörelse vid skidan. 
Detta är själva ”PRS” systemet som gett Formulachassit sitt namn.  

 I det välfyllda motorrummet är effektpipan formad efter stötdämparen och dess utväx-
lande länk.

 En dekal på trailingarmen berättar att detta inte är en vanlig simpel IFS-framvagn. 
Detta är en progressiv framvagn vilket naturligtvis är bättre!
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1983-85
Runt säsongerna 83-85 byggdes MX Prostock som var 
en helt handbyggd tävlingsskoter med den design som 
den kommande Formulaserien. Detta är inte en For-
mula PRS då många detaljer skiljer men kan ses som 
en generalrepetition för det som komma skall. Följande 
modeller är att betrakta som kundskotrar:

1985
Första året för kundskotern Formula MX med gul glasfi-
berhuv och 467 motor. En vassare variant heter For-
mula Plus med 521 motor fanns också men endast för 
tävlingsbruk i Sverige

1986
Formula MX har fortfarande gul huv men Plus var svart 
och fick dessutom TRA variatorn

1987
Formula MX blir silver och går att få i LT variant med 
längre matta. Dessutom får även den TRA. Plus får sin 
röda färg som många svenskar ser som den rätta fär-
gen för den modellen.

1988
Ingen större skillnad frånsett annan grafik samt en ta-
perad tunnel. Sista året för den ”äkta Formula Plus” 
med hårdtrimmad 521 motor som då var den snab-
baste skotern från Ski-doo.

1989
Den stora nyheten är  Mach 1 med svart huv och 583 
RAVE motor. Formula Plus trimmas ner till ”Indy 500 ef-
fekt” för att inte förvirra kunderna med två värstingar 
att välja mellan. MX lika som året före.

1990
Endast små förändringar i grafik med mera. Sista år-
smodellen i Sverige med den förhatliga 60-hk gränsen.

1991
Ny huv med extrem strömlinjeform.  MX fick vit huv och 
de övriga fick behålla sina färger. Mach 1 får en ny mo-
tor på 617cc.

1992
Plus får en 580cc motor utan RAVE och de övriga är 
oförändrade. 

1992 
Formula Plus EFI. Röd med röd sadel och röd ruta, 
mycket snygg maskin. EFI med spjällhus från Mikuni, 
lite oklart om hela insprutningssystemet är byggt av 
dem. Såldes som vanlig kundskoter. Fanns endast i en 
årsmodell och såldes i mycket få exemplar.

1993 
Mach 1 får Rotax 670 och de andra förändrad grafik

1994 
Sista året, Formulaserien går i graven.

EXTREMT OVANLIGA SPECIALMODELLER

Mach 1 X är en specialmodell med en del lättviktsdelar 
och förbättrade fjädringskomponenter. Dubbla pipor 
ger högre effekt. Första årsmodellen har 617cc motor 
och andra den första varianten av Rotax 670.

Plus X har en Rotax 583 RAVE och är därmed i princip 
en 89-90 Mach 1 med röd huv.

Mach 1 Racing är en extremt specialbyggd maskin 
med svenskt ursprung, den är så udda att vi ska avhan-
dla den i en kommande artikel

FORMULASERIEN MODELLHISTORIKblev goda nog ändå eftersom man valde 
modernare typ av stötdämpare. Dess-
utom blev det bättre plats under huven 
så att den nya tripplen på hela 780 cc 
rymdes i högfartsmissilen Mach Z. Två 
förklaringar som inte låter orimliga men 
cynikern i mig undrar ändå om PRS 
framvagnen var lite av ett överdesignat 
misstag. Inte ett misstag i den mening 
att den fungerade dåligt men att den 
trots all ansträngning inte fungerade 
bättre än en enklare, billigare och lätt-
tare lösning. Med F2000 chassit och 
dess efterföljare verkar det faktiskt som 
att även Ski-Doo håller med mig i denna 
fråga då PRS framfjädringen inte fått 
någon efterföljare. Som snöskoter kan 
man nog se hela Formula PRS serien 
som högfartsskotrar avsedda för släta 
spår. Även bak är fjädringen i kortaste 
laget och känslan av is-racer var påtag-
lig redan när skotrarna var nya. I dag 
känns en Formula som extremt låg och 
i det närmaste stenhård när man matar 
på i högre tempo efter leden. Men det är 
samtidigt dess charm, en låg och snygg 
”sportbil för snöbruk” med extremt hög 
toppfart och god driftsäkerhet. Det är 
dags att leta rätt på ett fint exemplar nu 
och fixa till inför vårens långtur på led.  
Att köra ifrån en av årets vingliga lös-
snöracers är ingen konst när man sitter 
på en låg och stabil Mach 1!

 TRA primärvariatorn, en fullständigt fantastisk produkt när denna skot-
er var ny. Outslitlig enligt ägarna vilket även gäller remmen som aldrig 
behöver bytas. Dessa skotrar gick tusentals mil på samma rem enligt 
legenden.

Även bakfjädringen har progressiv utväxling och dubbla dämpare längst 
bak (tre totalt). Karaktären liknar framvagnen, hård i början och sten-
hård i slutet. Så som det ska vara hos en tuff skoter!

 Så här vacker är en PRS Formula MX LT. Tänk att detta var den absolu-
ta drömskotern när artikelförfattaren fyllde 20 år…..för 31 år sedan!
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14300 andra 
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Din  handlare i Mälardalen
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www.bcmarine.se

-Kolla in nyheter från 
Arctic Cat, TOBE, Oakley, 
Airoh och Sweep
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2.0  IS  OUR GUARANTEE TO DESIGN AND BUILD THE HIGHEST 
PERFORM ANCE GEAR USING M ATERI ALS AND TECHNOLOGIES 

TH AT THRIVE IN  THE BACKCOUNTRY.  

WHEN YOU SEE THE 2 .0  M ARK ON YOUR OUTERWEAR,  YOU CAN 
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ARE WEARING H AS BEEN DESIGNED FOR THE SOLE PURPOSE 
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Med nya Sweep Snowcore  skoteroveraller och jacka/byx 
kombinationer är du lika väl utrustad både på kalfjället, i djupsnön 
och på smala leder. Smarta detaljlösningar och genomtänkt design 
för bästa komfort och sköna mil i sadeln.  Dry-Tek membran, 
ventilationsöppningar med  täta dragkedjor och robusta material 
gör Sweep Snow Core till det perfekta valet för dina vinteräventyr.

GOOD NEWS
IT’S WINTER TIME!
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Prenumerera
SnowRider TV
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JA Jag vill ha 6 nummer av tidningen  för endast 335:- 

Du har fått ____ nummer av den bästa skotertidningen! 

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

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

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

Ta FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER med:

* MORA
* LOFSDALEN

snowrider.se
För mer info och alla datum besök:
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En livslång passion förtjänar 
snabb hjälp.

svedea.se

0771-160 190

info@svedea.se

FÖR DANIEL PERSSON ÄR SNÖSKOTERN EN PASSION – OCH EN ANLEDNING TILL ATT HAN ÄR GIFT.  
”Första gången jag träffade min fru var faktiskt när jag skjutsade henne och hennes kollegor på fjället.” 
En mindre kärleksfull tur tog tvärstopp mot en snötäckt sten. Trots att Daniel flög i hög fart över styret, 
klarade han sig med några blåmärken. ”Det brukar jag göra, men skotrarna har fått sina smällar.”

På Svedea kan vi verkligen skoter och vet hur viktigt det är att skaderegleringen går snabbt utan 
krångel. Därför har Daniel och fler än 50 000 andra skoterförare valt vår försäkring. ”Det är alltid  
lättare att prata med någon som vet vad det handlar om.”

9 AV 10 GER VÅR SKADEHANTERING HÖGSTA BETYG
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