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När man nästan gett upp och hopplöst slagit ut med armarna vad det gäller snöskoternyheter så händer det grejer.
Visst verkar några tillverkare ha gett upp eller i alla fall slumrat till lite men mitt i denna sömniga tillvaro händer i mina
ögon de två största nyheterna sen Yamaha presenterade sin RX1:a för snart 20 år sedan. I dagarna släppte Ski-Doo
sin turbo E-TEC 850 vilket i sig är en världsnyhet eftersom ingen annan tvåtaktsmotor i världshistorien har tillverkats
och sålts med en originalmonterad turbo innan denna. Vi ställer oss upp och applåderar denna innovation som får oss
teknikintresserade att verkligen höja på ögonbrynen. Denna turboapplikation är först och främst avsedd för lössnöåkaren som håller till på de höga höjderna där snöskotern utan överladdning tappar orken med ungefär 10% per 1000
meter. Med hjälp av turbon så knuffar denne in den extra luften/syret som motorn vill ha och vi kan väl enkelt säga att
motorn alltid tror att den befinner sig på havsnivå. Behöver vi denna maskin i Sverige? Nej, blir svaret kort och gott. I
alla fall inte om denna maskin hålls i originalskick där motorn inte får något laddtryck på havsnivå. Visst kommer det att
tids nog att finnas lösningar för att vrida på lite tryck för oss här i den platta delen av världen, men hoppas inte på för
mycket vad det gäller de 160+ hästar denna motor ger. Oavsett så är det typiskt BRP att lansera, utveckla och tänka
fram ett system som säkerställer hästkrafterna oavsett höjd vilket får oss att le och hoppa av glädje. Finns det några
gränser för vad detta företag kan tänka ut och sedermera genomföra? Troligen inte.
Hur kommersiell denna nyhet kommer att bli har jag ingen aning om. En sak är säker i alla fall och det är att man
kommer att äga lössnömarknaden på hög höjd i nordamerika tills de andra tillverkarna vaknat.
Apropå kommersiell. Arctic Cats moderna encylindriga motor som kommer att levereras i deras nya instegsmodell
Blast till nästa år och det är lätt att gilla konceptet. Denna motor är den första moderna encylindriga motor som
presenterats på väldigt många år och jag inbillar mig att vi kommer få se den här motorn i en hel del olika slags snöskotermodeller och andra fordon framöver. Äntligen finns det en vettig snurra att stoppa i en riktig Snowbike som från
början är designad för att just vara en Snowbike. Inte en cross eller endurohoj som blivit ombyggd för snökörning med
skida och drivband. Jag tror stenhårt på det encylindriga konceptet och inbillar mig att ni kommer att anamma detta
om prisbilden blir rätt. Mest glad är jag för att en slumrande bransch äntligen fick en spark i röven och återigen börjar
röra sig i rätt riktning. Det vill säga framåt.

Össk Cup

OBS! Eftertryck, helt eller delvis, tillåts
icke utan utgivarens godkännande. För
insänt ej beställt material ansvaras ej.

Mil
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nön lyser med sin frånvaro utanför redaktionen i skrivande stund och känslan är inte direkt angenäm måste
jag säga. Allting blir liksom lite tråkigare och hopplöst framförallt när det är en snöskotertidning vi ska göra.
Men visst finns det snö i Sverige, om än lokalt. Att vara snöskoterhandlare under dessa premisser måste vara
fantastiskt frustrerande och nervöst. Framför allt när man måste bestämma sig och sedermera beställa nästa års maskiner, utrustning och tillbehör långt i förväg, samtidigt som man har butiken full av årets prylar. Vi snöskoteråkare drivs
av lust. Lusten kommer när snön finns. Finns inte snön, så finns inte lusten, och så vidare. Vem har lust att köpa en ny
skoterkostym när gräsmattan är grön? Nä, tvi vale och fy för den lede. Nu tycker jag att vi bestämmer att det från och
med nu alltid kommer att vara extremt mycket snö överallt på vintern. Men som vanligt så kan vi inte bestämma över
vädret. Förr i tiden hette det att vintern kom lika säkert som ett brev på posten. Idag delar tydligen Postnord ut detta
brev och osäkerheten angående själva leveransen är därför stor.

Det var några år sedan jag begav mig till Östersund för att titta på snöskotercross och jag blir alltid lika imponerad
över hur mycket talang och engagemang som samlas på ett och samma ställe på Gräfsåsen. För mig är Össk Cup
ett perfekt tillfälle att åka till Östersund för att träffa folk som jag inte annars träffar och på något sätt få mig en dos
av snöskoterbranschen som man inte kan få bakom ett skrivbord på redaktionen. Vi brukar samla ihop ett gäng för
att bo på hotell, käka, umgås och gå på snöskotercross. Detta år var precis lika trevligt som de andra och jag längtar
faktiskt till nästa år redan nu.
Snöskotercross är en ack så liten företeelse och får nästintill noll uppmärksamhet i något slags media överhuvudtaget. Oss inkluderat måste jag tyvärr säga. Skotercross upplevs bäst live och det krävs en hel del för att man ska pallra
sig ut i vinterkylan för att kolla på denna vintersport. Beroende på vilken tävling och tävlingsform av snöskotercross
du tittar på så är det mer eller mindre publikvänligt. Trots att Össk Cup arrangeras på gammeldags vis så tycker jag
att man har en godtagbar översikt över banan och på så vis får ett sammanhang i de olika heaten. Klubben vet vad
dom håller på med och jag tycker att tempot är högt med förvånansvärt lite väntande. Det är svårt att arrangera och
engagera men Össk gör detta tycker jag. Ta dig tid nästa år. Boka ett trevligt hotellrum, ta med lite polare och upplev
Östersund från den bästa sidan. Tummen upp för Össk Cup.
Chefredaktören Björn Friström

2

G
GGÖ
ÖÖR
RR E
EET
TTT
TT K
KKL
LLIIIP
PPP
PP III D
DDA
AAG
GG!! !

V
VVIII T
TTÖ
ÖÖM
M
MM
M
ME
EER
RR LLLA
AAG
GGR
RRE
EET
TT
PÅ
PÅ
PÅ Å
ÅÅR
RRE
EET
TTS
SS M
M
MO
OOD
DDE
EELLLLLLE
EER
RR!! !
VÄ L KO MME N T I L L O S S O C H G Ö R E N B R A D E A L !
V ÄVLÄKLOKM
O M EMNE N
T ITL ILLO
L SOSS O
S COHC H
G ÖGRÖ R
E NE N
B RBAR D
A EDAELA! L !

Räkneexempel vid kontantpris på 170 000 kr: månadskostnad 1 691 kr, 2,95 % ränta, 20 % kontant, 36 mån, 50 % restvärde, kreditbelopp på 136 000 kr och effektiv ränta 3,83 %,
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Resor & Event
CanonBallRun 2021
2019
Januari -23
-25

DALARN

MOR

VIK

Mer info kommer
Spärra
kalendern

SnowRider
SnowRider OUTLAWs
Weekend
Mars 21
alltid v 5

Bokas MER
på Lofsdalens
lägergård
LÄS
PÅ SNOWRIDER.SE

LOFSDALEN
TA FÖRARBEVIS HOS OSS
FÖRARBEVIS
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Ta förarbevis för snöskoter med SnowRider
Ta
snöskoter
Förförarbevis
att boka dinför
plats
och kolla
med
surfa SnowRider
in på: www.snowrider.se
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44

För att boka din plats och kolla
surfa in på:
www.snowrider.se

SnowRider HillCross 2020
ANMÄLAN ÄR ÖPPEN
18/4

Du missar väl inte SnowRider TV säsong
nummer 3. Följ oss på Facebook,
Youtube och Instagram så du inte missar

16
28
56
30

2. Ledare
4.
6. Innehåll
Totaltek
6.
skoterturism
10.Hållbar
Fresh set
of tracks
10.
2020
14. CanonBallRun
SM-ﬁnal & Mayhem
16. Össk
Cup
Terrängkörningslagen
22.
18. Teamvariatorn
Nytt & not
24. Nytt
& Not Hill cross
SnowRider
26.
Style Weekend
28. Old
Norrlänningar
i Dalarna
28.
Steen
30. Tom-Erik
Den felande
länken.
34. Adam
Besök Renheim
på DBC
36. Tvåtaktshistoria
Snow Outlaws
44.
850 turbo
38. E-TEC
Skotermässa
i Rovaniemi
46.
Turbo bromsning
42. E-TEC
Besök 850
i Salixbyn
50.
2020
44. X-games
Projekt Evinrude
56.
48. Monsterlarven
Modshops Lynxfrån Ede
60.
54. Evenemangsguiden
62.
56. Plasti
TrippelDip
Millenium
64.
60. Välkommen
Formula till Pjesker

38

22

10

något! Nytt program varje fredag.

Följ oss på Facebook, Youtube och
Instagram så du inte missar något!
Nytt program varje fredag
4
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Tuningprogram för Sidewinder och 900 Ace Turbo

YAMAHA SIDEWINDER
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4

–
–
–
–

SKI-DOO / LYNX 900 ACE T

226Hk
250Hk
260Hk
270Hk

Steg 5 – 302Hk

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och feltryck.

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!

Steg 1 – 195Hk
Steg 1+ – 200Hk
Steg 2 – 205Hk

NYHET!

Steg 3 – 220 Hk

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

Hållbar Skoterturism
Stig Strand i Hemavan är styrelseledamot i Branschorganisationen och Joakim Armgren i Arjeplog är en av de som ingår i arbetsgruppen som tagit fram guideutbildningen med diplomering.

Här kommer en uppdatering om vad som
hänt inom branschorganisationen för hållbar
snöskoterturism sedan den bildades den 27
september 2019.

V

intersäsongen 19/20 har börjat
bra bland medlemmarna trots ett
vädermässigt bakslag efter nyår.
Nu rapporteras det äntligen om rejäla
mängder snö på många ställen längs
fjällkedjan. Bokningsläget ser mycket
bra ut för våra medlemmar för den resterande delen av vintern. Föreningen
har nu 41 medlemmar, 3 sponsorer/
samarbetspartners och fem kommuner
i Jämtland/Härjedalen som finansierar
verksamheten. Arbetet finansieras genom projektstöd under 2020 från Länsstyrelsen i Jämtland/Härjedalen.

Guideutbildning med
diplomering
Experience Arjeplogs guider var den första gruppen i Sverige som diplomerats i
pilotprojektet.
Konsumentverkets ”Vägledning till
guidade turer med snöskoter” hänvisar
till att snöskoterguiderna ska ha genomgått en guideutbildning för att kunna erbjuda tjänsten. Faktum är dock att det
inte finns någon sådan guideutbildning
på marknaden. Idag räcker det med att
ha ett vanligt förarbevis för snöskoter för
att genomföra guidning på snöskoter.
När branschorganisationen för hållbar snöskoterturism etablerades under
hösten 2019 så bildades därför en arbetsgrupp med några av Sveriges mest
kompetenta snöskoterguider. Under
hösten har de tillsammans med projektledaren Andreas Edholm på Jämtland Härjedalen Turism arbetat fram en

6

guideutbildning med diplomering som
utgår från de kriterier som branschen
själv ställer på sina guider samt utifrån
Konsumentverkets riktlinjer. De första
utbildningsomgångarna har genomförts
med några utvalda guideföretag som
är representerade inom arbetsgruppen
i Arjeplog, Sälen och Saxnäs. Dessa
kommer nu att utvärderas och till säsongen 20/21 ska alla medlemsföretag
i Branschorganisationen för hållbar Snöskoterturism ha möjlighet att diplomera
sina snöskoterguider utifrån den standardiserade utbildningen för snöskoterguider. Utbildningen kommer att omfatta
2-3 dagar med bl.a. säkerhetsarbete,
riskanalys, första hjälpen/HLR, ledarskap och värdskap.
Stig Strand i Hemavan är styrelseledamot i Branschorganisationen och Joakim Armgren i Arjeplog är en av de som
ingår i arbetsgruppen som tagit fram
guideutbildningen med diplomering.

Experience Arjeplogs guider var den första gruppen i Sverige som diplomerats i pilotprojektet.

Övriga insatser som genomförts under hösten/vintern:
• Samverkan med Snöskoterrådet, Transportstyrelsen, SNOFED och SSCO för att höja
kvaliteten på förarbevisutbildningen.
• Inom samarbetet i Snöskoterrådet har vi haft möjlighet att lämna yttranden på regeringens utredning om ny terrängkörningslag.
• Representation och information på SSCO:s årsmöte.
• Möten med SNOFED.
• Möte och information på möte angående areella näringar med Arvidsjaurs kommun.
• Möte och information med medlemmar i Sälen.
• Tre styrelsemöten.
• Tre arbetsgruppsmöten angående guideutbildningen.
• Studiebesök på Kelleka Messut i Rovaniemi och möten med bl.a. Europas största
skoterguideföretag samt Destinationsbolaget i Rovaniemi.
• Alla medlemmar finns på web och Google Maps samt marknadsförs på Facebook.

Medlemskap i branschorganisationen
Kontakta projektledaren Andreas Edholm för mer information kring medlemskap.
Medlemmar på Google Maps
Alla medlemmar finns nu upplagda på Google Maps Mina kartor.
På agendan
• Framtagning av förslag på avtalsmall för uthyrning/guidning.
• Framtagning av lista för vilka utländska körkort/förarbevis som är giltiga som för snöskoter i Sverige.
• Snöskoterrådets arbetsmöten i februari och mars. Vårkonferens och årsmöte planeras till mitten av maj.
Återkommer med inbjudan och program.
• Styrelsemöte 18 feb och 24 mars.
Mer information
JHTs web https://jht.se/category/branschorganisation-for-hallbar-skoterturism/,
Branschorganisatonens web www.snowmobilesweden.org
Facebooksidan ”Branschorganisation Snöskoterturism”. https://www.facebook.com/skoterturism
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Arctic Cats helt nya modell-serie BLAST är här. Vi erbjuder
branschens första riktiga “mid-sized” maskin med en helt ny
1-cylindrig, 2-taktsmotor med bränsleinsprutning.
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BESÖK DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER INFORMATION OM
NÄR ARCTIC CAT ROAD SHOW KOMMER TILL DIG.

MID-SIZED,
LIGHTWEIGHT
COMPACT FRAME

INDUSTRY-FIRST

SINGLE-CYLINDE R
2-STROKE EFI ENG I N E
Alla skoterförare ska läsa och förstå bruksanvisningar och säkerhetsinstruktioner. Kör aldrig utan hjälm och förtär
ingen alkohol i samband med skoterkörning. ©2019 Arctic Cat Inc. All rights reserved.

-

Fraktfritt över 1000kr
60 dagar öppet köp
Lägsta prisgaranti
Gratis storleksbyten

www.sledstore.se

Sledstore resercerar sig för eventuella prisförändringar, felskrivningar samt utsålda varor som visas i annonsen

Raven Sniper VentMax Dubbellins
Skoterglasögon
Snygga och sköna goggles från Raven med mycket bra
passform i alla hjälmar! Detta är en sann storfavorit hos
oss! Denna modell som heter "VentMax" har en ventilerad
dubbellins, vilket är optimalt vid körning vintertid för att
slippa imma.
Den stora fördelen med dessa brillor jämfört med många
andra är att de har ett så kallat "outrigger-system", vilket
praktiskt taget består av två byglar som flyttar ut
glasögonbandet en aning och därmed ger bättre passform
i hjälmen. Utöver detta har de en stor dubbellins som ger
dig ett maximalt synfält och minimerar risken för imma
vilket i sin tur ger bättre sikt vid alla förhållanden.
Ansiktsskummet består av tre lager, där det yttersta som
ligger mot ansiktet består av fuktavledande, bekväm
mikrofleece och det innersta lagret ger god ventilation.
Allt detta tillsammans leder till maximal komfort och
ruskigt bra prestanda!

749 KR

349 KR

CanonBallRun 2020

För att det här arrangemanget ska flyta på och fungera som det ska så är förberedelserna stora. Metervis av listor och lagindelningar skapas för att allting ska lira under
de två timmarna incheckningen är öppen. För att detta ska fungera i verkligheten är
det 100% tjejer bakom disken.

Vi ger oss aldrig och att ställa in CBR för att det
inte finns något snö är inte något som någonsin
varit aktuellt. Så här i efterhand.

S

nö är och har alltid varit en förutsättning för att kunna köra
snöskoter och vårt arrangemang
CanonBallRun är inget undantag. Vi
väntade på snö in i det sista och det
var så sent som veckan före som vi bestämde oss tillsammans med Älvdalens
snöskoterklubb för att genomföra 2020
års CBR. Det är lätt att bestämma saker
och något annat att lyckas att genomföra det man bestämt. Vi kom på den
förträffliga idén att flytta starten till det
ställe vi vanligtvis går i mål på, det vill
säga Älvdalens Hotell. Start och mål på
samma ställe alltså. Detta underlättade
själva logistiken något fruktansvärt för
alla inblandade vilket också sådde ett frö
i bakhuvudet vad det gäller framtiden. Vi
kan väl säga att veckan före blev ganska hektisk på alla sätt och även om vi
hade fullt upp med att planera om redan
lagda planer så var det Älvdalens skoterklubb som fick dra det tunga lasset.
Tillsammans med Älvdalens utbildningscentrum så körde man ut snö där det
fattades och som ett gäng flitiga myror
lappade man ihop sträckan Älvdalens
Hotell till Everetsbergs badplats. Resul-
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tatet blev förvånansvärt bra och det var
en upplevelse att få provköra sträckan
det sista vi gjorde på fredagskvällen.
Istället för dryga 8 mil så blev den totala sträckan nu 3 mil, vilket kändes helt
okej om alternativet var att vi skulle ställa
in hela arrangemanget.

I år
Vi trodde inte våra ögon när vi några
veckor före start insåg att det var 268
anmälda veteranmaskiner till årets CBR.
Ju närmare vi kom startdatumet så hoppade allt fler av med rådande väderläge
som orsak.
Man hade antingen inte hunnit provköra respektive maskin eller så hade
man en vattenkyld variant som möjligen
inte skulle klara av det hårda föret som
spåddes under dagen. De hårdaste
höll ut in i det sista och vi blev till slut
nästan 220 förare som stod där för att
leka och lagvis tävla med varandra. Jag
kan också misstänka att själva banketten med tillhörande prisutdelning är en
bidragande orsak till uppslutningen eftersom det brukar vara ett jäkla drag på
denna. Efter en hel dags tävlande och

Pannor i djupa veck när frågesporten startade.

Aldrig förr har ett förarmöte varit så tyst och
förväntansfullt som under CBR 2020.

En sista teckning innan start är aldrig fel.
Har man dessutom lika många meckar i
teamet som i formel 1 så blir saker ännu
bättre.

Efter veckor med plusgrader och regn
så blev det äntligen lite kallt vilket vi
behövde. Drygt 4 minus bjöd denna
lördagsmorgon på.

Team Bonnvischan lämnar ingen oberörd och gick all in vad det gällde transport till
CBR. Väl här så drog dom igång sin dieselskoter med tillhörande kälke utrustad med
elverk och svets. Bra att komma förberedd.

Dagens första frågesport fick många att ångra att de sov på lektionerna.

Det där med att hålla skinnet spänt är
någonting som man kan göra med stil.

Hemmagjorda Cornhole-brädor med
egensydda popcornsäckar blev en succé och en av grenarna våra deltagare
slogs i.

Klockan 11,00 släppte vi iväg det första laget tätt följt av de andra 15 lagen. Alla med
13-16 personer i varje.

Vi har ett antal bärgningsskotrar med på denna resa för att underlätta vid ett större
haveri. Alla i väl synlig gul väst.
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Lunch vid Evertsbergs badplats var en höjdare där det wookades thaimat i vår Opelgrill och lektes lekar.

lekande delar vi nämligen ut en hel del
pokaler i flera olika kategorier.
Under kvällen spelar samtidigt ett
antal liveband som avlöser varandra
till sena natten. Hela arrangemanget
är svårförklarat men de som fått upp
ögonen för CBR brukar oftast komma
tillbaka för mer av den varan som serverades året före. Som en sammanfattning av hela dagen så måste jag säga
att dagen var perfekt och greppet att ha
både start och mål på samma ställe gav
mersmak. Inte nog med att själva logistiken helt plötsligt föll på plats, folk kom
också tidigare. Vi fyllde i princip hotellet
både fredag och lördag kväll med andra
ord vilket glädjer oss.

Nästa år
Nästa år är redan bokat och vi har valt
samma helg som detta år. Datumet är
satt till 23 januari. Vår intention är att
fortsättningsvis ha starten i Älvdalen
vid hotellet vilket verkade vara riktigt
uppskattat. Naturligtvis ska det vara
mer snö då och naturligtvis ska vi köra
en längre äventyrstur utan att behöva
åka på samma ställe två gånger. Vi har
redan tittat på sträckningen och platser
för lekar, tävlande och lunchpaus. Vi har
massor av nya lekar på lut och får vi bara
snö så kommer 2021 års CanonBallRun
slå alla rekord som går att slås. Eftersom
vi satt 30 år som vår veteranklassing så
tillåter vi snöskotrar från 1991 och äldre
nästa år vilket säkert kan locka lite mer
folk. Du kommer såklart att få reda på
mer om nästa års CBR till hösten då vi
återigen öppnar anmälan för årets veteranskoterhändelse.
Vi på SnowRider vill verkligen tacka
alla inblandade och då menar vi alla
deltagare, klubben, medhjälpare, hotellpersonal och alla andra. Tack för att ni
orkar med oss och våra sjuka ideér och
upptåg. Tack.

Dagens första haverier skedde redan
efter 50 meter bara för att fortsätta några
kilometer innan de sämsta sorterats ut.
Det var inte många som bröt, eller så
var det som så att det fuskades hej vilt
detta år.

Då vi aldrig varit 220 deltagare under ett CBR så vet man ju liksom inte hur mycket
plats dessa tar. Vi fyllde i alla fall den här myren med råge.

Första stoppet bestod av frågestopp och
bärning av snöskoter.
Det där med att komma väl förberedd är aldrig fel och det är klart att man har med sig
en egen kälke för bärgning.

Kasta rem på pinne och spotta tuggummi i hink är en av alla grenar man som CBRdeltagare måste avverka.
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ZR 200 stafett på tid kan tyckas väl fartfyllt vilket det faktiskt också var. Här hade man chans att samla poäng på både tid och individuell vinst.

Den yngre generationen kommer starkt och det är inte bara medelålders gubbar som
ställer upp i CBR. Här ser vi ett trevligt yngre lag från Ockelbo.

Det är förvånansvärt få som har med sig en kälke eller släde vilket vi rekommenderar.
Sen finns det dom som går all in vad det gäller den biten också.

Det gäller att åka med stil och ha rätt klistermärken på sin maskin. Just denna veteranare har kvar sitt ladu-förvaringsdamm vilket ger stilpoäng.

Anders Jansson har valt att sommarförvara sina älskade skoterskor i diesel eller
liknande vätska och såg till förfäran att
de ramlat isär lagom till start.

Nöjda äldre män från Moras förorter kan här ses sittande och det ser ut som dom är
ganska nöjda.
13

Drygt 220 snöskotrar var vi på lördagsmorgonen och när detta kort knäpptes så rullade det fortfarande in snöskotrar på parkeringen. Redo för årets CBR.

Först i mål var detta lag som fick varsin pappmugg. Nu spelar det ju ingen roll vem
som kommer först eftersom detta inte ingår i vår träff. Medelhastigheten var extremt
låg för vissa lag som tog runt sju tummar på sig för att ta sig de tre milen.

Aaron är inte bara kanadensare utan
också en av våra bärgare som följde det
sista laget in i mål vid 18-tiden.

Älvdalens Hotell är bokat till nästa år och
det gäller att vara på hugget när hotellrummen släpps inför 2021. Datumet vi
kommer köra är 23 Jan 2021

I år vann lag rosa som faktiskt var tjejlaget utfyllt med ett gäng grabbar. Combon tjejer
och killar var grym då frågesporten är bred och uppgifterna man ska lösa varierande.
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Tyvärr har jag inte namnet på denna långa drasut som på alla sätt och vis fattat
det här med CanonBallRun. Det blir inte
bättre än så här.

Vi känner att detta arrangemang har får växa i lugn och ro och att bredden av människor är väldigt rolig. Det som förvånar oss mest är att många väljer att redan på fredagen checka in på hotellet för att träffa CBR-kompisar som man bara träffar en gång
om året. Dessa filurer kom från motsatta delar av Sverige för att umgås kvällen före.

En schyst Ockelbo 8000 som är minst lika smidig som en finlandsfärja. Riktigt fint
renoverad.

Tar man hem tre priser samma kväll så betyder det att man är speciell. På ett bra sätt.
Team Bonnvischan är utan tvekan speciella på alla tänkbara sätt. Lita på det.

Ibland knäpps ett kort i precis rätt vinkel och man kan verkligen undra vad Mikaela och Jaenette pysslar med just här.

T-shirttryckning på hög nivå. Efter lite
övertalande trycktes det på det mesta.
Halva grejen med vår träff är tydligen det som händer på hotellrummet. Är man från
Härjedalen och har hjälm inomhus så kan allt hända.

Det gäller att imponera på det motsatta könet
vid en eventuell avklädning och det gör man
bäst med ett par SnowRider-kallingar.

Vann man ingenting så fick man utnämna sig själv tydligen. En kapning av mikrofonen
av ett gäng söderifrån skapade en viss förvirring minst sagt.

Rosa laget bestod av hälften tjejer och hälften kärringar var det någon som sa under
kvällen.

Det ska vara mixat tjejer och killar vilket det Rosa laget visade efter en vinst i årets
CBR. Man vann det hela med god marginal till nummer två. Grattis lag Rosa.

Här kunde man kasta prick med snöboll för en femma i lobbyn.
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2020 ÖSSK Cup

Gamla traditioner är till för att brytas och
världens äldsta snöskotertävling som vi vant oss
att kalla Arctic Cat Cup heter numera ÖSSKCup. Vi var såklart där för att kolla vad som
hände!
Text: Björn Friström
Foto: Roger Strandberg

S

kotercross är sporten som engagerar de mest inbitna människorna i detta land. Det här är en
sport som både förare och alla runtomkring måste älska av många anledningar.
Den är nämligen svår, dyr, dryg och jobbig att hålla på med och de som inte
pallar trycket sorteras ut ganska snabbt.
Man måste vara laddad för att orka med
oavsett om man är aktiv förare, mekaniker eller publik eftersom sporten utövas
de kallaste och mörkaste månaderna
på året. I år så plågades vi inte av kylan
men fick väl utstå en mindre snöstorm
på lördagen innan det hela klarnade upp
och blev lite trevligare.
Det var mycket snack om Petter Nårsa
som var stor förhandsfavorit, framförallt
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när han visade sig från sin snabbaste
sida under kvalen. Men det blev Adam
Öhman som tog hem segern efter en
riktigt bra start och en jagande Nårsa som fick problem med nödstoppet.
Drygt 1500 personer vågade sig ut den
här helgen och fick se riktigt bra racing
under en väl utförd tävling.

Gustav Salomonson Team Walles MK Team Jonse Racing slutade helgen som femma i
Stock efter övertygande körning.

Ungdom 12-14
Här vann Olle Sahlström, Västerås MK,
till slut i betryggande ledning före Oscar
Nikula, Haparanda SK, och Gustav Vesterlund, Bygdsiljum MK.

Ungdom 14-16
Här bjöds det på rafflande slutstrid där
Nemo Fahlander, Team Walles MK,
vann med 0,244 sekunder före Elliot

Snöskotersporten har snyggat till sig och man blir riktigt förvånad över hur fina alla
team, skotrar, bussar och vagnar är nuförtiden. Bra jobbat.

Petter Nårsa är
utan tvekan en
av de absolut sn
förare som avlat
abbaste skoter
s fram i detta lan
d och vi tror at
lite halvt besvike
t han möjligen
n för sin andrap
är
lats i Open efte
r lite krångel.

Lite ovanligt att se andra maskiner här på Gräfsåsen än de gröna som alltid varit maskinvalet då Arctic Cat varit huvudsponsorn sedan urminnes tider. Det ska bli spännande
att se vem eller vad som kommer att namnge denna trevliga tävling nästa år?

ÖSSK har koll på läget och genomförde den 48 tävlingen på Gräfsåsen vilket imponerar.
Lukas Johansson från Team Auto Blå Gargnäs slutade på en total fjärdeplats i finalen
i Open.

Olle Sahlstrom team Fuel Hemavan körandes för Västerås MK körde hem guldet i Ungdom 12-14.
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Vestlin, Storumans SK. På tredje plats
kom Linus Pettersson, Borlänge SSK.

Dam Stock
Malene Andersen, Alta MSK, som tävlat
bland annat i den amerikanska skoterproffsserien i USA körde till slut hem segern betryggande. På andra plats kom
Fanny Wikström, Infjärden RSK, och på
tredje Jenny Lundström, Skellefteå MS.

Stock
En riktigt spännande finalheat som Williams Svensson, Tavelsjö SK, gick vinnande ur. Han gjorde det före fjolårsvinnaren Oskar Englund, Njurunda MK,
och Robert Lunden, Tydal MK.

Open
Adam Öhman, Tväråns IF, gick tidigt
upp i ledningen och höll den sedan före
en jagande Petter Nårsa, Tväråns IF. På
tredjeplatsen blev det norskt i form av
Magnus Reiten.
Ett riktigt roligt inslag under söndagen
var den knatteklass med Stock 200 maskiner som fick köra på den stora långa
banan i hela tre omgångar. Hela 28 knattar var med och körde och de trivdes i
den jämtländska solen.

Säkerheten främst. SnowRider arrangerar också ett gäng olika tävlingar och evenemang och vet att säkerheten ska vara hög för allas trevnad. ÖSSK har inte tummat på detta.

Gustav Vesterlund Bygdsiljums Motorklubb Team Yngvesson slutade på en
tredjeplats i ungdom 12-14.

Thea Arnesson Njurunda MK kom in som
tia i finalen.

Busskjuts tackar man inte nej till för att ta
sig ut på banan.

Lugnare än så här kan man inte se ut på en snöskoter och skulle Filip Harr ha en mer
avslappnad körstil än vad har så hade han somnat bakom styret. Grym körning i alla
fall och han slutar på en tiondeplats i Open.

Alexander Forsberg och hans nya Polariskeps laddar mellan heaten. Slutade som 15:e
i Stockfinalen.

Daniel Åman Malmfältens MCK Tords Motorservice håller blicken högt, som man ska.
Slutade på en 14:e plats i finalen i Stock.

Wilma Jonsson Storumans SK Team Jonssons kör så skärmen på hjälmen inte hänger
med.
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Juho Virnakoski kunde inte hålla sig utan
fick lov att titta in i kameran.

Sebastian Drotz Härjedalens Ak under
lördagens snöstorm.

Ungdomsklasserna håller extremt hög kvalitet och vi hoppas att deltagarantalet ökar
framöver.
Med en förvånansvärt odekalad maskin,
ja nästan originalliknande körde Adam
Öhman hem guldet i Open. Verka utan
att synas, på norrländskt vis.

Var det inte en fisk som hette Nemo? Skit
samma här är i alla fall Nemo Fahlander
från Walles MK som tog hem ungdom
14-15. Bra simmat.. kört Nemo.

När starten gått och alla vill vara först så
är det svårt att avgöra om det är Open,
Dam eller Ungdom som är på banan.

Att ha en snygg skoter räcker inte för
Oskar. Skitsnygg ska den vara och så här
ska en maskin se ut om vi får bestämma.
Oskar Englund slutade tvåa i Stock.

Linus Dahlberg Mora MK Team Cubik hade mer oflyt än flyt om man får säga så. Ett
armbrott senare så var denna tävlingshelg för denna kille. Men skam den som ger sig.
En ny maskin inhandlades när gipset höll på att torka. Snart är du tillbaka igen.

Vi tycker att betydligt fler än 1500 personer borde ta sig ut till Grävsåsen då föreställningen är helt kanon och en av de absolut bästa på en gammal hederlig skotercrossbana. Relativt snabba heat och kort väntetid däremellan är nyckeln till att hålla publiken
glad. ÖSSK kan detta.

Jenny Lundströms fläta avslöjar tillsammans med startnumret att det är en tjej som
sitter bakom styret. Jenny körde in på en tredjeplats i finalen.

Det verkar som det äntligen finns en klass som verkligen kan säkerställa sportens fortlevande i och med att det plötsligt finns bra maskiner för ändamålet. Mer sånt här tack.
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Pontus Berggren från Söderhams MK
tog sig tyvärr inte till final den här helgen.

Magnus Reiten Singås MK Norge körde
sig hela vägen fram till en tredjeplats i
Open.

Malene Andersen var starkast i damklassen idag och vann övertygande med 8
sekunder före Fanny Vikström som slutade tvåa.

Tre tungviktare som håller ställningarna
bredvid banan och pratar om förr i tiden.

Emil Harr och Magnus Reiten i en duell.

Alexander Forsberg Östersunds SSK och
Team Motorhuset i en avslappnad stilstudie några meter upp i luften.

Sixten Johansson flyger högt och landade på en total fjärdeplats i Ungdom
12-14 finalen.

William Svensson Tavelsjö SK och Oktan racing i ett fokuserat ögonblick innan han
vann finalen i Stock
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Adam Öhman var den som knöt ihop säcken bäst på söndagen då han vann Openfinalen med hela 12 sekunder över Petter Nårsa som krånglade lite med nödstoppen.

Teknik

med Affe
Idag går vi igenom ett vanligt fjäderbyte på en
klassisk TEAM-variator

D

en klassiska sekundärvariatorn
från TEAM är mycket vanligt
förekommande hos lite äldre
snöskotrar. Från början var detta en ren
race-produkt som endast var standardmonterad på fabrikernas tävlingsskotrar
vilket på den tiden var 440 cc crossmaskiner. Så småningom kom TEAM
att vara originalmonterad även på standardskotrar och den har visat sig vara
en ytterst välfungerande variator med
flera fördelar. För det första är det en
”rullkam-helix” där den överförda kraften
inte går via glidknappar med hög friktion
utan som namnet säger via rullar. Det är
den dominerande lösningen på dagens
maskiner men för ett antal år sedan var
det endast Arctic Cat som hade detta
standard. Helixen har ramper på både
driv- samt motorbromssidan av de två
rullarna vilket håller den rörliga skivan i
korrekt läge oavsett lastväxlingar. Variatorn är ytterst lämplig att byggas om för
”el-back” där motorn vänder rotationsriktningen då man bara behöver en helix
med ett lås-spår i början på växlingsområdet. Det finns dessutom en så kallad
”twin trax helix” till denna variator vilket
innebär att man har två olika vinkelbanor
att välja mellan och på så sätt ha kalibreringsmöjlighet i fält utan att man behöver
ta med sig extra delar. Ett snabbt skruvjobb och man har en annan set-upp.

Var inte rädd
Helixen är enkel att ta lös om bara torxskruvarna är villiga, det svåra är alltså
skruvarna som kan sitta som berget men
sedan tar man lös den för hand och man
behöver inte oroa sig för fjädern som
sitter säkert under rullhållaren. Remspänningen lätt att justera och om man
har kvar sitt originalverktyg (en gängad
skruv) och det är även ytterst lätt att byta
rem.
Sammantaget är detta kanske den
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bästa sekundärvariatorn som fanns för
ett antal år sedan och trots att den modernare ”TEAM Tied” numera ersatt den
klassiska när det gäller nymontering är
den äldre inte på något sätt förlegad och
dålig, tvärt om!
Det enda problemet med denna variator är att det kan vara ytterst svårt att ta
isär den för fjäderbyte samt kontroll av
slitage av inre bussningen om man inte
har ett väl fungerande verktyg. De flesta
sekundärvariatorer kan man med normal
muskelstyrka samt kanske en arbetshandske demontera samt även få ihop
så många kanske tror att det bör nog gå
även med en TEAM-sekundär? Jag vill
absolut inte påstå att det är omöjligt att
lyckas med det men att i alla fall jag inte
har tänkt försöka, fjädern är helt enkelt
för stark och inkuggningen av rullhållaren svår nog även när man har ett bra
verktyg. Risken att man skadar sig är
uppenbar när man jobbar med kraftiga
fjädrar så mitt tips är att fixa ett bra verktyg innan demontering. Och för den som
inte vill köpa ett verktyg går det bra att
göra ett själv, det är faktiskt riktigt enkelt.
Jag har en billig verkstadspress i mitt garage som jag använder tillsammans med
mitt hemmagjorda verktyg men det går
precis lika bra att använda en gängad
stång samt två muttrar enligt den princip
som de flesta verktyg som säljs använder sig av. Måtten som syns på bilden är
beroende på att jag just då hade en 80 x
80 aluminiumprofil liggande hemma. Har
du material med andra mått så kolla om
inte det kan fungera lika bra. Att kugga
in ”master-splinen” kan vara ganska
svårt men går efter lite övning. Ett tips är
att först montera rullhållare för hand utan
fjäder och markera med tusch på axeln
exakt hur den ska sitta, då är det enklare
att få allt på rätt ställe. Så var inte rädd
för att ta isär din TEAM-variator.

Att ta lös skruvarna som håller fast Helixen kan vara svårare än det låter. Ofta sitter de
extremt hårt och man får vara försiktig så att man inte förstör Torx-skallen

Så här ser verktyget ut som jag tillverkade på ca 5 minuter av en kapad aluminiumprofil . Måtten är inte alls absoluta, se det som en beskrivning på ett enkelt verktyg
som kan byggas av delar man hittar i garaget.

Torx-bits av högsta kvalité är en förutsättning för att kunna lossa skruvarna när de sitter fast riktigt hårt

Variatorn tillsammans med mitt verktyg samt en billig verkstadspress från Jula, allt
som behövs för en lyckad demontering. Nu är det bara att pressa ner rullhållaren en
liten bit och sedan lossa på lås-clipset.

Nu gäller det bara att ha en riktigt bra clips-tång med rätt vinkel på spetsarna så är det
en barnlek att få lös clipset.

Detta är motsvarande master-spline på axeln, det är alltså helt omöjligt att återmontera delarna om splinsen inte är exakt rätt mot varandra.

Sedan kan man lugnt och försiktigt släppa på pressens ventil och utan risk låta rullhållaren glida upp tills fjädern är helt utan förspänning.

Med mjuk hand på pressens pump och en del försök lyckas jag till slut att kugga in
delarna och då är det bara att sätta dit clipset igen.

Rullhållaren har ett ”master-spline” som gör att den bara passar om man kuggar in
den rätt mot den fasta skivans axel.

Helixen är enkel att sätta dit, med ett fast handslag är den på plats.

TEAM variatorerna har verkligen stöddiga fjädrar, har verkligen någon lyckats med att
ta lös en sådan bara med att hålla mot helt för hand?

Nu vrider man bara in skivorna tills skruvhålen stämmer och drar fast torxsen. Kom
ihåg: använd inte loctite och dra inte för hårt!
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NYTT & NOTERAT

Kompakt slipmaskin
Milwaukee Tool lanserar en ny kompakt batteridriven vinklad slipmaskin. Det nya
verktyget erbjuder prestanda i samma klass som tryckluftsverktyg. Fyra hastighetslägen och en reaktionssnabb avtryckare ger användaren utmärkt kontroll. Tack vare
verktygets batteriteknik slipper användaren kompressor och slangar och tillhörande
dagligt underhåll. Verktyget kan användas praktiskt taget överallt där det får plats.
Mer information om M12 FUEL vinklade slipmaskin på www.milwaukeetool.se

GOGGLES
Raven Edge Magnetic har en ramlös konstruktion med ett stort och behagligt synfält. Ansiktsskummet består av tre lager där lagret som ligger
mot pannan består av fuktavledande och bekväm microfleece och det
innersta lagret ventilerar bort fukt. Detta leder till maximal komfort med
minimal uppkomst av imma. Med den magnetiska linsen kan man enkelt
byta linsen även med handskar på när väderförhållandena ändras. Linsen är av en VentMax-modell som är en välventilerad och reptålig dubbellins som minimerar risken för im- och isbildning på linsen. Pris 299:kronor, besök www.sledstore.se för mer information.

RENGÖRINGSSATS
Uppsättning med fem borstar
för rengöring av karosseri samt
mer komplicerade delar som
kugghjul och kedjor. Tvättborsten har mjuka men slitstarka
borst som skonar användning,
medan specialborstarna är utformade för att snabbt och enkelt ta bort smuts. För motorer,
karosseri, ramar, hjul, delar
etc. Pris 169:- kronor, mer info
på www.verktygsboden.se

Ryggsäck
Sledstore Frigus 12L. Denna modell
är utvecklad med smidighet, passform och backcountryåkning i fokus.
Packvolymen uppgår till 12L, vilket
i ren packning kan omvandlas till en
extra fleecetröja, ett par handskar
och en vattenflaska. Inuti ryggsäcken
finns det ett fäste för spadhandtaget
och ett för lavinsond, samt på utsidan
finner du fäste för spadbladet. Fleecefodrat gogglefack, bygger endast ut
13 cm från ryggen. Finns i fyra olika
färgkombinationer. Pris 149:- kronor,
mer information på www.sledstore.se

Klim Inversion GTX är designad för förhållanden där du vill ha en helt vattentät handske. Uppgraderad med Gore Grip teknologi för bättre känsla &
kontroll. Silikongrepp för broms & gas, goggle skrapa. Mult-E-Touch gör
att du kan använda mobiltelefon utan att ta av handsken. Pris 1 300:- kronor, besök www.klim.com för mer info.

Handske

Harr till USA
Emil Harr är klar för Hentges Racing och ersätter Kody Kamm som skadade
sig i början av säsongen. Emil kommer köra i Pro klassen borta i USA resten
av säsongen och blir team kamrat med Oskar Norum.

Klim Kodiak väska
Med en helt ny design från topp till tå
kommer Kodiak tillbaka i år igen. Med
maximal lastkapacitet & med många
mindre fack får du plats med det mesta
du behöver. Separata fack för hjälm,
skor & goggles. Mått: 91x46x46 cm. Stabil design oavsett om den är fullpackad
eller tom. Stora 90 mm hjul förhindrar
väskan att släpa i golvet. YKK Heavy
Duty dragkedjor. Meshfickor på locket
med dragkedjor. 2 externa fickor varav
en har fleecefoder. Lätt handtag som
går att dra ut. Förstärkta plasthörn. Pris
3 500:- kronor, besök www.klim.com för
mer info.

BROMSHANDTAG
Billet X Stealth bromshandtag passande Arctic Cat och
Yamaha 2019. Bolt on, inga
ändringar behövs göras.
Speciellt anpassat för förare
som gillar att bromsa med
en eller två fingrar, eller
förare med små till mellanstora händer. Tillverkat i
6082 T6 Flygplansgraderad
aluminium för att säkerställa
både styrka och att det är
lätt. Färg: blank, svart, rosa,
turkos. Pris från 745:kronor, mer info på
www.billetx.se

Nu delar Skoterfonden ut 250 000
kronor till landets skoterklubbar!
Skoterfonden startades av Svedea 2012 för att stödja svenskt skoterliv. Sedan
dess har fonden delat ut över 800 000 kr till mer än 30 olika projekt och nu växer
satsningen. Från och med i år höjs det sammanlagda bidragsbeloppet från 100
000 kr till 250 000 kr per år!
– Vi gillar snöskoter och vi gillar skoterklubbar. Utan dem skulle bland annat välskötta snöskoterleder inte finnas och skoterlivet bli mycket fattigare. Men klubbarnas ideella arbete sker ofta i det dolda och får inte den uppmärksamhet det
förtjänar. Därför är detta långsiktiga initiativ så viktigt, säger Fredrik Lilliehöök,
produktchef snöskoter på Svedea.

KLIM GOPRO FÄSTE
Sökningen efter ett integrerat, lågprofils hjälmfäste för actionkameror är över.
Byggd för kameror som GoPro, man monterar enkelt Klims F3 Chin Vent Camera Mount på plats i hakventilationen. Håller kameran säkert utan att försämra
luftflödet genom hakpartiet. Fästets centrerade läge innebär att hjälmen är i balans och kamerans vikt är nära tyngdpunkten.
Pris ca 372:- kronor, för mer information besök www.klim.com

Ski-Doo Summit 850
E-TEC Turbo

Den första fabriksbyggda skotern med turboladdad 2-taktsmotor är här. Rotax
850 E-TEC Turbo är byggd specifikt för REV Gen4-plattformen, håller effekten på
165 hästar oavsett höjd. Läs mer på sid 44

En ny ledskoter, en rast- och grillstuga eller en upprustning av den gamla? I och
med höjningen av totalbeloppet kan skoterklubbar nu söka upp till 75 000 kronor
till ett projekt som ligger dem varmt om hjärtat och som gynnar klubbverksamheten.
– Vi vill ge något tillbaka till de branscher vi är verksamma inom. Därför ser vi det
som en självklarhet att kunna bidra till ett levande skoterliv med härliga skoterturer, säkra leder, klubbstugor och fina utflyktsmål. Historiskt sett har det varit
stor spridning på vad pengarna har använts till så det ska bli lika spännande att
se vilka projekt som klubbarna söker bidrag för i år, avslutar Fredrik.
Skoterklubbar kan ansöka om bidrag ur fonden fram till 29 februari 2020. Under
mars offentliggörs vilka klubbar och vilka projekt som juryn beslutat ge bidrag
till.
Mer information finns på www.svedea.se/skoterfonden

LOFSDALEN

Old Style Weekend
Kom och lek med oss i vår!

H

elgen vecka 14 torsdag-söndag
2-5 april kör vi SnowRider Old
Style Weekend på Lofsdalens
Lägergård. Det här är helgen då vi vädrar våra gamla klenoder under roliga
former. Vi ska alltså umgås en hel helg
på våra veteranskotrar med allt vad det
innebär. Det kommer att bli en kanon
helg.
Vad är en veteranskoter? Ja i detta fall
så tycker vi att alla maskiner före sekelskiftet är en veteraner. Alltså alla maskiner före året -00. Vi är för övrigt inte den
som är den och vi accepterar maskiner
efter detta år också. Såna är vi.
Pris för detta: 2300 spänn
I priset ingår.
Boende tors-sön inkl linne
Fredag: Frukost-lunch-middag
Lördag: Frukost-lunch-middag
Söndag: Frukost
Anmälan finns i shopen på
wwww.lagergården.se
Frågor besvaras av vår egen lilla
Jimmy på 070-332 82 22

Så här ser upplägget ut.
Torsdag kväll. Ankomst
Fredag:
Femkamp med skoterrelaterade
grenar utspridda över Lofsdalens
ledsystem. Kvällen bjuder på umgänge (med kläder på).
Lördag dag:
Fria aktiviteter fram till lunch.
Efter lunch dragracing. Tre klasser. 1 cyl fläktkylt, 2 cyl fläktkylt,
samt vätskekyld.
Lördag kväll:
Ett jäkla kalas på Restaurang
Trapper!!!

FOTO: Roy Vuyk

Tom Erik Steen
Snöskoteråkning kan vara en hobby eller till och med en livsstil. För norrmannen
Tom Erik Steen är det helt klart det sistnämnda som gäller.

T

om Erik Steen är 41-åringen som
lever snöskoter i alla lägen. Visst
har han hunnit gifta sig och hunnit
fått tvillingpojkar på 12 år, och även om
dessa tar sin beskärda tid i anspråk så
är det snöskoteråkning som gäller den
övriga fritiden. Eftersom Tom Erik också
är intresserad av foto och film så har han
också bakat in dessa i hela snöskoterkonceptet som så många andra idag.
Familjen Steen är bosatta i Lyefjell som
ligger 30 minuter söder om Stavanger
i Norge. Snöskoterintresset har därför
fått Tom att bygga en stuga på Eiken i
Agder cirka 2 timmar hemifrån. Agder är
helt klart ett ställe med bra snöskotermiljöer, men dessvärre har de senaste vintrarna varit dåliga så det har blivit att resa
dit snön funnits. Tom jobbar offshore på
plattform i Nordsjön 2-4 varv. Det betyder att man jobbar 2 veckor, 12 timmar
om dagen, 7 dagar dagsskift och slutar
sedan med 7 dagar nattskift, sen är man
ledig 4 veckor. Plattformen Snorre Alpha
(schyst namn) ligger cirka 150 km utanför Florøs kust, så man flygs in och ut
med helikopter som tar cirka 45-50 min.
Detta underlättar och är egentligen en
förutsättning för att man ska orka med
detta stundtals hårda jobb.

Egen kvar
Tom började köra snöskoter 2010 och
det var något som han fastnade för di28

rekt. Första maskin var en 2001 Polaris
800 XP SP Edge som faktiskt fortfarande finns kvar i ägorna. Efter en trevande start på karriären så började Tom
köra med mer erfarna personer som
i sin tur hade kört betydligt mer skoter
under många år, vilket innebar att inlärningskurvan blev brant. Tom fick lära
sig mycket teknisk körning för att hålla
jämna steg med de andra och så här i
efterhand är det så man ska göra. Det
fanns många dagar där han hellre bara
skulle gett upp, men när man kom hem
ville man ju bara ut nästa dag igen, berättar Tom.

FOTO: Candice Chernenkoff

Audi A6
Det där med pickup är ingenting för
Tom som rattar en Audi A6 Quattro
från 2014 och ett 4P 445 släp när det
ska ut och åkas. I kåpvagnen står det
en Polaris 850 Khaos och naturligtvis
är en kittad med ett dekalkit samtidigt
som både fram och bakbåge är utbytt.
Ett variatorkit blir ganska naturligt nästa
uppdatering.
Måste Tom välja den absoluta favoritplatsen att köra på så är det utan tvekan
Revelstoke i Kanada som gäller. Men
Jorm och Blåsjön är de platser som Tom
kör mest på. Naturligtvis försöker Tom
att få in så många åkdagar som möjligt
varje säsong, men det varierar mycket
eftersom det innebär långa resor när

I Scandinavian kör Tom mest skoter i Jorm och Blåsjön.

Tom började köra snöskoter 2010 och det
var något som han fastnade för direkt.

FOTO: Candice Chernenkoff
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Efter en trevande start på
karriären så började Tom
köra med mer erfarna personer som i sin tur hade
kört betydligt mer skoter
under många år, vilket innebar att inlärningskurvan
blev brant.

För Tom Erik Steen är snöskoteråkning en livsstil.

FOTO: Didric Tollefsen

FOTO: Roy Vuyk
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han envisas med att vara norsk. Men det
brukar bli cirka 25 dagar per år.

Alpine Addicts i Kanada
Tom är ambassadör för Alpine Addicts
i Kanada, som är ett fantastiskt gäng
som brinner för snöskoter. De har nu
flera ambassadörer i länder som Kanada, USA, Norge, Sverige, Finland
och Island. I början av mars reser Tom
för andra gången till British Columbia i
Kanada för ett ambassadörsevenemang
som de håller där. 10 dagar kommer
Tom tillbringa med körning och upplevelser i snö och terräng som vi inte har här
i Skandinavien vilket han ser fram emot
såklart. Eftersom Tom nu blivit bra bekant med dem efter resan dit 2019, är
han tacksam att han får låna en maskin
av ägaren till Alpine Addicts. Så under
den här resan blir det att köra samma
skoter som han lånade 2019, en Polaris PRO RMK såklart. Tom flyger in till
Calgary där jag plockas upp av Cody
Lumax som är ägaren av Alpine Addicts,
därifrån kör de sen vidare till Nelson.
Det stället kommer att vara en bas för
körning de första dagarna. Sedan går
resan vidare till Whistler, där Alpine Addicts evenemanget kommer att vara. Här
är det höga berg och mäktigt landskap
att köra i och någonting som vi verkligen
kan rekommendera er alla att göra. Efter helgen reser de sen vidare mot Revelstoke för att få en dags körning där,
sedan fortsätter man till Invermere där
det också planeras lite skoteråkning.
Sen blir det att återvända till Calgary för
flygresa hemåt.

God reise
Tom är utan tvekan en av de som lever
snöskoteråkning och att det därmed är
mer än ett intresse. Att slita på oljeplattform, vara familjefar och skoterentusiast
på en och samma gång måste vara slitigt, men finns det en vilja så finns det
en väg som det brukar heta. Vi önskar
Tom Erik Steen lycka till i Kanada och
hoppas att han får det gøj, morsomt och
en god reise.

Måste Tom välja den absoluta favoritplatsen att köra på så är det
utan tvekan Revelstoke i Kanada
som gäller.
30

FOTO: Cody Lumax

FOTO: Candice Chernenkoff

Tom försöker att få in så många åkdagar som möjligt varje säsong, det
innebär mycket resor när han envisas
att vara norsk.

FOTO: Roy Vuyk

FOTO: Jon Andreas Persson
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från Norge
Tom Erik Steen 41 år
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SÄKRA UPP
VINTERNÖJET!
HITTA DIN NYA
MY2020 HOS OSS!
VI HJÄLPER DIG GÄRNA!

ÖPPETTIDER
10:00 - 17:00
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#311 Renheim
Adam Renheim
har länge varit vår
skotercrosstjärna i USA
och när han kändes
som hetast så bryter
han lårbenet!

A

dam Renheim är väl vad man
skulle kunna kalla för en veteran
inom skotercrossracingen både i
USA och Europa. Flertalet VM-medaljer
och pallplaceringar i USA. Han var på G
redan förra året i staterna i och med en
ISOC racevinst i Shakopee Minnesota i
januari förra året. Han kändes riktigt het
till den här säsongen men bröt tyvärr lårbenet efter en misslyckad landning vilket
satte stopp för fortsatt tävlande den här
säsongen.
–Jag har gett upp den här säsongen
och har inga planer på att tävla i USA eller i VM här hemma. Det är svårt nog som
det är när man är helt frisk och jag kommer istället att fokusera på nästkommande
säsong, om dom fortfarande vill ha mig.
Skrattar Adam. Ett mycket bra tänk enligt
oss och det är ingen tillfällighet att Adam
tar detta beslut eftersom han är gammal i
gamet och vet vad som krävs. Som det ser
ut idag är det ingen som ersätter Adam i
USA vilket skvallrar om att han säkerligen
är mer än välkommen nästa säsong, frisk
och vältränad igen.
–Jag har lite svårt att titta på sändningarna från USA och det är mer plågsamt än
roligt för mig att se de andra köra. Jag tror
inte att jag kommer att gå upp fler nätter
för att titta på några mer race. Det blir nog
troligare att jag åker över när jag mår lite
bättre. Under tiden så har jag fullt upp här
hemma och jag kommer troligen att hjälpa
Ski-Doo och köra lite friåkning med återförsäljare och ambassadörer istället. Det
beror lite på hur benet läker. Säger Adam.
Idag har Adam en ordentlig spik i benet vilket gör att han an stödja på lårbenet
skapligt. –Visst gjorde det ont i början men
det hela har gett sig lite och jag kan köra
bil nu. Det hela känns lite surt eftersom jag
fått en del nya samarbetspartners i USA
vilket förbättrat maskinen. Steve Houle på
Speedwerx har anslutit sig till vårt team
och han har verkligen gjort maskinen mer
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Adam Renheim är på bättringsvägen och har siktet inställt på nästa säsong.

startsnabb. Idag känns det som om heaten blir kortare och kortare vilket gör att
man måste vara med från första tiondelen.
Han snackar inte så mycket utan bara
ser till att maskinen blir snabbare. Precis
som Svenne Revelj som har hand om min
fjädring, lite snack och mycket verkstad.
Precis som jag vill ha det.
Vi får helt enkelt hoppas att Adam håller
sig lugn och gör en comeback till nästa år
så att vi får sitta uppe på nätterna och hålla
koll på honom.

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

PART OF BRENDERUP GROUP

Tvåtaktarens historia
Det som idag känns helt naturligt har genom
åren sakta värkts fram från tillverkarna.
Text Gurra Berggren

År 1997 var det oerhört tufft att ha en lila och spygrön overall. Tuffa dekaler med inspiration från grafittivärlden var också hett. Liksom Arctic Cats alla tekniköverraskningar. Grym boggie i ett Extra Travel Tunnel chassie, där kopplingen kunde justeras från
styret. Marknadsledande framvagn med dubbla A-armar. Och så förstås, batterilös insprutning. Blair Morgan började köra ZR detta år, och alla ville vara som honom.
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Den effektiva tvåtaktaren
Det händer mycket i fordonsbranschen
just nu. Batteridrift kommer starkt i bilar.
Små lastbilar, bussar och motorcyklar
följer efter. Allt beror förstås på den klimatpåverkan som fossila bränslen i förbränningsmotorer har. Idag är det koldioxid som är den svåra nöten att knäcka.
Det kan man inte göra med katalysatorer
som var lösningen för hälsovådliga utsläpp. Nu är det istället förnyelsebara
bränslen och effektivitet som gäller. Och
helt plötsligt är tvåtaktsmotorn en möjlig
räddning. Skälet är att den med få rörliga delar och tändning varje varv har
väldigt låg friktion. Dessutom är den effektiv på att pumpa luft med små förluster. På grund av det här pratar nu bland
annat den tekniske chefen för Formel1
om att framtiden kanske ligger i rena och
snåla tvåtaktsmotorer.
Men så här har det ju inte alltid varit.
Den genialt enkla motorn har en inbyggd
nackdel i att spol- och avgasportarna är
öppna samtidigt, vilket skapar ett rejält
korsdrag genom motorn. För inte så
länge sedan var det inte ovanligt att bara
en tredjedel av bränslet var med i själva
förbränningen. I bästa fall. Resten åkte
ut direkt med avgaserna, och det kan
man ju knappast kalla för varken effektivt
eller rent. God lukt och illamående var
två trevliga fördelar.
Så sent som förra året presenterade
Naturvårdsverket en rapport om att
svenska snöskotertrafiken genererade
mer växthusgaser än inrikesflyget. Nu
har man backat från det eftersom man
insett att utvecklingen av skotermotorer varit explosiv sedan millennieskiftet.
Våra nya skotrar är helt enkelt mycket
bättre än man trott.
Och visst har det gått oerhört fort.
Vem hade kunnat drömma om att vi
skulle se en turboladdad och direktinsprutad tvåtaktare från fabrik? Det är
nästan overkligt, och som alltid kommer förändringarna smygande. Rotax
850 turbo hade inte varit möjlig om inte
utvecklingen stegvis infört nya sätt att
bättre kontrollera hur motorn fungerar. Vi
tänkte därför göra en tillbakablick på de
tekniska landvinningar som resulterat i
den fantastiska produkt vi kan köpa över
disk år 2020. Det här är minnen nedskrivna av en skoternörd, och eftersom
jag kommer ihåg dessa gamla modeller
betyder det att jag också är väldigt gam-

mal. Därför kan en lättare alzheimer göra
att jag glömt någon modell eller minns
fel om tekniken. Då får ni helt enkelt kontakta Snowrider med ett argt mail i vanlig
ordning. Vanlig post funkar också nu när
vi ändå tittar i backspegeln.

Viktigast
korsdraget

att

minska

Ett av de allra största och viktigaste
stegen togs för ohyggligt länge sedan,
bakom den dåvarande järnridån. Fyrtaktsmotorer var dyra och krångliga,
och det hade man inte råd med i de
gamla Sovjetstaterna. Därför fick både
bilar och motorcyklar klara sig med
tvåtaktare. Oftast var de ren skit som i
Trabant och Wartburg, men på motorcykelfabriken MZ i Zchopau jobbade
ett geni vid namn Walter Kaaden. Under
50-talet förädlade han slidmatning som
uppfunnits av östtyska konkurrenten
DKW och utvecklade framförallt expansionskammaren. Medan slidmatningen
förbättrar effektiviteten på insuget så
gör expansionskammaren att den bränsleluftblandning som åker ut i cylinderns
korsdrag kan pressas tillbaka med hjälp
av tryckpulser och resonans. Uppfinningen gjorde tvåtaktaren både extremt
mycket starkare, men förstås också
mycket renare. Med dessa hemliga vapen kunde de fattiga östtyskarna dominera världens tävlingsbanor ända till en
av MZ’s tävlingsförare, vid ett GP-race i
Sverige, hoppade av till väst och erbjöd
hemligheterna till Suzuki.
Som en bisak kan nämnas att vår
medarbetare Alf Sundström har en ganska rejäl crush på just Kaaden. Skulle
Affe få välja att träffa en bortgången
person så skulle det inte vara Mahatma
Gandhi eller Jesus utan just vår östtyske
hjälte.
Avgaspipans avstämning kan göras
bättre om varje cylinder får sin egen expansionskammare. Så har alla tävlingsmotorer byggts, inte minst de superhäftiga 500cc MotoGP hojarna på tiden det
begav sig. Även många skotrar har haft
dubbel- eller trippelrör, men idag har alla
skotrar som säljs till kund en pipa till två
cylindrar. Kostnader, ljud, minskad avkylning, vikt och utrymme är troliga förklaringar till att det ser ut som det gör.
En del andra tekniker introducerades
under 60- och 70-talen. Vattenkylning,
separat oljeinsprutning och CDI istället

Avgasporten på en Rotax med RAVE
avgasventil. När trycket ökar under det
gröna gummimembranet lyfts giljotinen
upp och motorn får en helt annan höjd
på avgasporten. Därmed funkar pipan
perfekt för olika varvtal.

Den fantastiska Rotax Etec med sina
mörkgrå spridare högst upp på motorn.
Därifrån skjuter de in bränsle rakt in i
förbränningsrummet då avgasporten redan stängt. Just här är det en 850, och
då har direktinsprutarna fått kollegor i
form av två svarta spridare i spjällhuset
för att förbättra motorns respons.

Den alla första skotermotorn med avgasventiler satt i supercoola Ski-Doo Mach 1. Rotax RAVE hade länge två
runda klockor ovanför avgasgrenröret. Ski-Doos chassie
vid tidpunkten hade stötdämparna inne i motorutrymmet,
och hette PRS. Det står för Pervers, eftersom det inte var
den allra bästa konstruktionen.

Polaris hade lite problem med sina insprutade 800-motorer innan de övervann dessa och har sedan länge koll
på denna teknologi.

Hjärtat och hjärnan i
Rotax första försök att
kontrollera förgasaren.
HAC såg helt enkelt till
att justera hur mycket
extra luft som skulle
gå till motorn. Ett enkelt membran och en
nål var allt som behövdes. Tekniken kom
från Rotax ultralätta
flygplan och ibland behöver det helt enkelt
inte vara svårare.

för brytare. Detta gjorde att såväl motortemperatur som smörjning och tändning
blev stabilare vilket är en förutsättning
för att kunna effektivisera motorn. På
den här tiden användes fördelarna för
att öka effekten och när 80-talet började kunde vanliga konsumenter köpa
en skoter med 100 hästkrafter. Sedan
hände i ärlighetens namn inte speciellt
mycket på ett decennium.
Men på 80-talets allra sista år, 1989,
var den stora nyheten Ski-Doo Mach 1
som introducerade Rotax automatiskt
variabla avgasventiler, RAVE. Tekniken
hade synts på tävlingsskotrar ett par år,
men nu fanns de för första gången på
en produktionsmaskin. Återigen handlade det om att minska problemet med
att bränslet spolades ut med avgaserna
under korsdraget. Kaadens expansionskammare med tryckpulser var nämligen
bara avstämd för ett enda motorvarvtal,
men om man kunde ändra höjden på
avgasporten så kunde tryckpulserna timas, och då passade samma avgaspipa
för flera varvtal. Rotax lösning gav stora
fördelar och var lika enkel som elegant.
Den styrdes helt mekaniskt med ett
membran och en fjäder. Alla Rotax motorer utom den fläktkylda 550:n fick systemet i början av 90-talet, och det lyfte
verkligen Ski-Doos och Lynx prestanda
avsevärt.
Det skulle ta många år innan konkurrenterna kom ikapp. Först hände det på
tävlingsmaskinerna i 440 cc klassen,
men 1998 kom så Yamaha SRX-700
med variabla avgasportar, och de hade
förfinat systemet. Istället för att vara helt
mekaniskt och beroende av fjäderkonstanter, friktion och smuts, så styrde
Yamaha sina ventiler med en servomotor
och wirar. Fördelen är förstås att man
få mycket bättre kontroll över när och
hur mycket portarna ska ändras. Bland
annat kan man ta hänsyn till flera parametrar som tillexempel avgastemperatur
som ganska avsevärt påverkar pulshastigheten och resonansen i pipan. Just
avgastempgivare var det Arctic som
var först med på sina 440 racers under
90-talet. Till skillnad från konkurrenterna
kunde man backa tändningen och värma
pipan till rätt temperatur. Då hade man
perfekt avstämd pipa och full effekt när
flaggan föll, till skillnad från konkurrenterna som var tvungna att vänta in att
piptempen steg innan motorn gav fullt.
Yamahas variabla ventilsystem var
likt deras YPVS (Yamaha Power Valve
System) som de introducerade på motorcyklar som RD och YZ redan i början
av 80-talet. SRX och efterföljaren Viper

blev de enda tvåtaktare som Yamaha tillverkade med tekniken.
Arctic Cat följde efter med servostyrda portar på sina tvåcylindriga (vattenkylda) motorer 2001, medan Polaris valde att introducera pneumatiska ventiler
först på sina Fuji-tripplar XCR 700/800
1999 och sedan på de USA-byggda
twinnarna i slutet på 2000. .
Rotax å sin sida höll fast vid den ursprungliga designen ända till 2005 när
man presenterade den stora 1000 twinen. Motorn hade både stor slagvolym,
stor effekt, stor vikt och stora dimensioner. Dessutom hade den en servomotor
som justerade avgasventilerna. En ytterligare nyhet var att även sidoportarna
fått små ventiler som kunde höjas och
sänkas. Dessa hade annan utväxling
än huvudportens ventil, och på så sätt
kunde man justera motorn ännu bättre
för ett bredare register. Denna tredelade
avgasventil införde man sedan även på
800 Powertek 2007, men där återgick
man till pneumatisk styrning. Dock var
det fortfarande kontrollerat från motorns
styrenhet genom två solenoider som matades med vacuum respektive övertryck
från olika delar av vevhuset. Denna lösning behölls ända fram till att 850-motorn introducerades 2017. Då tog man
tillbaka konceptet med en servomotor.
Polaris hoppade på tåget med tredelad avgasventil när Axys presenterades 2015. Då gick man också över till
servomotor, så idag är det den lösning
samtliga tillverkare av skotertvåtaktare
använder. I Arctics är det först med den
nya 800 C-Tec2 från 2018 som man justerar sidoportarna också.

Förfina bränslematningen
Tvåtaktaren är inte bara enkel i grundkonstruktionen. Den har också klarat sig
med väldigt simpel teknik för bränsleblandning. Under massor av år var Mikunis VM förgasare standard på i princip
alla skotrar. Den är en superenkel pryl
med två munstycken, ett för tomgång
och ett större för körning. I det större
skjuter man en konisk nål upp och ned
för att anpassa storleken för olika gaspådrag. Trots enkelheten så har det funkat
förträffligt, och skotermotorer har varit
både lättstartade, starka och haft bra
respons trots avsaknad av acc-pump.
Ett litet problem var att förgasarna inte
riktigt kunde hantera stora skillnader i
temperatur eller omgivningstryck. Det
krävde i så fall byte av munstycken för
att bli helt perfekt. Problemet blev större
om man rörde sig mycket i höjdled eftersom lufttrycket ändras med temperatur.
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Och skotrar trivs rätt bra i de vinterlandskap vi hittar i bergen.
För att komma tillrätta med justeringen
började det i slutet på 80-talet dyka upp
eftermarknadskit för bränsleinsprutning.
Inspirationen kom från bilindustrin där
kravet på avgasrening hade drivit fram
elektronisk styrning av motorn.
Just ett sådant eftermarknadskit från
amerikanske ISR testades av både Polaris och Arctic Cat. Principen var superenkel. Man sprutade in bränsle baserat
på motorns varvtal och trottelposition.
Dessutom mätte man lufttryck och temperatur och kunde därmed få perfekt
blandning för alla väder och höjder.
Både Polaris och Arctic blev så imponerade av tekniken att de bestämde sig
för att sätta det i produktion. Polaris blev
först ut, och som en begränsad upplaga
kom Indy RXL 1990. Året därpå kom
den som vanlig modell till Sverige, och
det var extrema förväntningar på modellen. Polaris hade utgått ifrån deras stora
trippel, Indy 650, och förbättrat den med
spetsteknik. Jag minns att en skotertidning menade att nu kunde en skoter inte
bli häftigare eller starkare. Med 102hk
var gränsen för det möjliga nådd.
Tyvärr hade Polaris kanske haft lite
väl bråttom då man lanserade modellen, insprutningssystemet var en ren ko-

pia på IRS eftermarknadskit, men man
hade inte betalt något för rättigheterna
att använda tekniken. IRS blev så klart
lite syrak, och det hela slutade med att
Polaris blev dömda att betala 300 miljoner kronor. En exceptionellt stor summa
i skotersammanhang.
Systemet fungerade bra. Min -91’as
RXL startade alltid superlätt. Den var
extremt lättgasad jämfört med dåtidens
trippelförgasare, och den gick alltid perfekt. Enda problemet var en kolvskärning när en plugg i bränslerailen börjat
läcka och motorn gick för magert.
Det fanns också avigsidor. Bland annat krävdes ett ganska tungt 12 volts
blybatteri till styrenheten. Givarna var
känsliga för den tuffa miljön i ett off-road
fordon.
Och i ärlighetens namn var fördelarna
rätt små. Spridarna satt i ett spjällhus
och ersatte helt enkelt förgasarna, det
vill säga systemet gjorde exakt samma
sak som de enkla och väl fungerande
förgasarna.
Polaris körde in systemet på sin Indy
500 också, men sedan tog det slut. Tekniken övergavs, och så här i efterhand
kan man väl säga att den största behållningen var att en skoterleverantör tog
det stora klivet att sätta en elektronisk
styrenhet i ett fordon som utsätts för

extrema förhållanden både vad gäller
väder, vind och vibrationer.
Arctic Cat var bara ett år efter RXL
med sin Wildcat 700-EFI. Till skillnad
från Polaris så övergav man inte tekniken, utan man fortsatte att utveckla
den. År 1997 släppte man ZR-580
med ett batterilöst insprutningssystem. Man använde första draget i
magnapullen till att strömsätta bränslepumpen och starta upp ECU’n så
den läste in alla värden från givarna.
På andra draget startade motorn. Det
nya systemet visade sig helt otroligt
robust och har fungerat utan nämnvärda problem i många generationers
Arctic Cat motorer ända fram till för
ett par säsonger sedan.
Rotax sålde faktiskt en Formula
Plus med en lite udda Mikuni bränsleinsprutning under 1993. Det blev
inte många sålda, och de funkade rätt
dåligt. Man blev tvungen att återkalla
de flesta och bygga om dem till förgasare. Kanske var det därför som
Ski-Doo valde att satsa på förfining av
förgasarinstallationer under en lång
tid istället.
När man 1994 för allra första gången på riktigt byggde en skoter anpassad för lössnöåkning, den första
Summiten, så hade man utrustat mo-

torn med det man kallade High Altitude
Compensation. Skälet var så klart att
bergsklättrarna skulle kunna köra på väldigt varierande höjd under samma dag
utan att behöva bry sig om bestyckning.
Systemet var jätteenkelt. Bestyckningen
var i grunden fet, men en liten klocka
med ett membran justerade, beroende
på lufttryck, en konisk nål som ändrade
”bleed-flödet” av luft till motorn. Därmed
magrades blandningen ut när lufttrycket
minskade. Det enkla, helt mekaniska
systemet, fungerade väldigt bra, och
Rotax fortsatte att förfina förgasarstyrningen.
Under namnet Digital Performance
Management, DPM, tog man hjälp av en
liten dator för att kontrollera förgasarna.
Den här gången jobbade man med
trycket i flottörhuset. Genom att trycksätta flottörhuset kunde man feta på för
att skapa en automatchoke, och sedan
skapade man undertryck för att kompensera för hög höjd eller temperatur.
Återigen var det lössnöskotrarna som
var först ut. Summit 670 1999 och sedan de nya Serie3 twinarna. Med datorstyrda förgasare lyckades Rotax skapa
otroligt bränslesnåla skotrar, och riktigt
bra blev det med 800R PTek som också
hade en knacksensor. Men en liten mikrofon på motorn kunde man nu höra ifall

Lynx har döpt alla sina sportskotrar efter en motorteknik, RAVE. Så viktig var tekniken för att lyfta ett märkes image och prestanda. Och så viktig är faktiskt den variabla avgasventilen för tvåtaktsmotorn. För Lynx började det med GLS 3800 1990, och sedan dess har man dominerat crossbanorna i Skandinavien. Skotern till vänster är den legendariska
Arctic Cat Wildcat 700 EFI. Denna maskin var Arctic Cats första trevande bidrag till den insprutade tvåtaktsvärlden.
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Polaris överraskade alla med sin insprutade 900
twin som inte riktigt levererade det som alla hoppades på. Fusion 900 blev en parentes i snöskoterhistorien och gick en tidig död till mötes.

bränsleluftblandningen blivit för mager
och riskerade skada motorn. Med mager blandning blir det nämligen väldigt
varmt vid förbränningen, och tvåtaktaren
som eldar varje varv hinner aldrig riktigt
kyla kolven. Blir det för varmt så kan
bränslet självantända, och då uppstår
höga tryckspikar som helt enkelt skjuter
flisor ut kolvar eller topplock. Det knacksensorn gör är helt enkelt att lyssna efter
dessa tryckspikar och snabbt som attan
kan motorstyrningen justera tändning
och bränsleblandning till något säkrare.
Med denna billiga och simpla lilla givare kunde Rotax magra ut blandningen
på ett sätt man aldrig hade vågat utan
sensor. Man behövde inte ta hänsyn till
konstigt väder eller risig bränslekvalitet.
Knacksensorn hade man introducerat
på sina SDI motorer 2003, men Rotax
var verkligen inte först med denna lösning. Redan 1998 hade Yamaha SRX
knacksensor. Polaris introducerade tekniken på sin 900 twin år 2005 medan
Arctic introducerade knacksensorn på
sina TwinSpar modeller år 2007. Sedan
dess är detta standardutrustning på alla
högprestanda skotermotorer.

Revolutionera
bränslematningen
När vi passerade millennieskiftet så
hade det helt plötsligt blivit ett stort fokus på miljöskadliga utsläpp. Speciellt

var det nationalparkerna i USA som
krävde förbättringar. Skotertrafiken var
massiv längs lederna i de känsliga miljöerna, och jänkarna tar seriöst på att
skydda sina fantastiska naturområden.
Som en respons kom 2001 Arctic Cats
insprutade 660 fyrtaktstrippel som bara
gjorde miljövännerna glada. Yamaha
skulle två år senare visa att fyrtaktare
inte alls behövde vara fruktansvärt långtråkiga och dötrista och tråkiga utan alldeles, alldeles underbara!
Att stoppa motorn från en superporthoj som R1 i ett skoterchassie var ett
vågat genidrag.
Men i samma veva hände det som
nog mest av allt format skoterbranschen
som den ser ut idag. Ski-Doo skulle på
några år se till att verkligen ta ledningen
i skotrarnas teknikutveckling. Redan
1998 hade man introducerat RER, Rotax Electronic Reverse, som helt enkelt
bytte rotationsriktning på motorn. Med
systemet kunde alla tvåtaktare få ”gratis” backväxel utan tunga och dyra växellådor. Innan dess var det mest touringskotrar som utrustats med back, men
idag ser vi det som en naturlig nödvändighet då vi bökar omkring i brant skog.
Polaris skaffade sig licens på systemet
2003 (PERC), och Arctic Cat 2009.
Till 2003 skulle BRP dock höja ribban rejält. Dels med en helt ny typ av
chassie som centraliserade massan och

reste upp föraren från sin halvliggande
körställning. Samtliga tillverkare har följt
efter .
Den andra revolutionen från Ski-Doo
det här året var den nya insprutningstekniken på den fyra år gamla grundmotorn.
Med det man kallade semidirekt insprutning kunde utsläpp och förbrukning
minskas helt ofattbart mycket. Ändå var
systemet relativt enkelt. Det använde
vanliga portinsprutare från personbilsbranschen som var både tillförlitliga och
billiga. Positionen på spridarna var det
nya. Istället för att bara ersätta förgasarna så satt de högt uppe i överströmsportarna. Då undvek man att blanda bränsle
med luft redan innan motorn utan kunde
vänta in i det sista innan bränslet sköts
in. Då hann det precis in i förbränningsrummet, men inte ut genom avgasporten som med alla tidigare förgasar eller
insprutningslösningar. Man fick alltså
fördelarna hos en direktinsprutad motor
där insprutaren sitter i förbränningsrummet, men utan att den behövde tåla allt
tryck, värme och sot från förbränningen.
Därav namnet semidirekt insprutning,
SDI.
Problemet med att insprutningstiden
måste vara extremt kort löste man helt
enkelt med att sätta två spridare per cylinder. Men denna uppdatering blev tvåtaktaren helt plötsligt en direkt konkurrent till fyrtaktare både vad gäller utsläpp

och förbrukning. Den enkla och lätta
konstruktionen hade man lyckats behålla, och tack vare bra elektronisk styrning
var driftsäkerheten också väldigt hög.
Faktum är att denna motor från 2003 var
så fantastiskt bra att den är konkurrenskraftig även idag, 17 år senare. Faktum
är också att konkurrenterna har anammat samma teknik som Rotax SDI, men
under lite andra namn.
Polaris ville kanske inte skapa en exakt kopia av Rotax 600SDI, utan dräpte
år 2005 istället till med en 900 cc stor
twin med det man kallade Cleanfire Injection, CFI. Till skillnad från Rotaxen så
hade motorn, trots större cylindervolym,
bara en spridare per cylinder. Men om
den saknade spridare så hade den desto mer vibrationer. Problemet var så
stort att Polaris övergav motordesignen
efter bara två års produktion. Då hade
man kämpat oerhört för att lösa motorns
alla problem, och bland annat försett
den med fyra spridare. Till skillnad från
Rotax hade man dock inte satt samtliga
i överströmmarna, utan två var flyttade
till vevhuset. Fördelen var att bränslet
då har gott om tid för att blandas med
luften, och spridarna behöver heller inte
vara så snabba. Nackdelen med insprutning i vevhuset är att motorn inte längre
spolas med bara luft, och då vinner man
inget jämfört med förgasare eller traditionell insprutning.
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År 2007 kom så Polaris 600 med CFIsystemet, och den fungerade alldeles
grymt bra. Man hade också gjort en 100
cc större variant som kanske var 2007
års bästa motor. När man 2008 tog upp
slagvolymen till fulla 800 cc så började
lite problem infinna sig. Övergången
mellan spridarna i vevhuset och de i
överströmmarna skapare ofta effekttapp
eller oren gång, och Polaris släppte
massvis med mjukvarufixar för att lösa
problemen. När man lanserade det nya
ProRide-chassiet år 2011 hade motorn
bara två spridare i överströmmarna, och
sedan dess har de fungerat fint.
Arctic Cat som under en evighet köpt
motorer från Suzuki var försiktiga att
hänga på den nya tekniken. Man hade
med sin batterilösa, portinsprutade lösning både bra effekt och jättefin tillförlitlighet. Modeller som F7 och den uppdaterade M8 sopade banan med konkurrenterna både på led och i djupsnön.
Men 2013 valde man att plocka över
tillverkningen av motorerna till USA,
och då var det också dags för en rejäl
översyn av insprutningssystemet på sin
600 cc motor. Precis som SDI och CFI
placerade man injektorerna högt upp i
överströmmarna, men man lade till en
finess. Med en slitsad kolv kunde man
istället för att bara skjuta mot förbränningsrummet välja att blåsa bränsleblandningen ner i vevhuset. Precis som
Polaris insprutare i vevhuset fick man på
köpet både fördelar och nackdelar. När
man 2018 introducerade sin nya 800 CTec2 så hade den samma system, och
faktum är att även Rotax har anammat en
liknande lösning på sin 850 maskin. För
att förbättra gassvaret så satte man helt
enkelt spridare även i spjällhuset, och
kunde därmed få perfekt blandning vid
svåra transienta förhållanden.
Nu var det inte bara skoterbranschen
som hängde på den nya trenden med
den enkla och fantastiskt välfungerande
semidirektinsprutningen. KTM har med
sina nya 250 och 300 motorer från 2018
gett nytt liv åt tvåtaktarna i motorcyklar.

Evolution av revolutionen
När man inte trodde att en tvåtaktare
kunde bli bättre så tog BRP nästa kliv
i utvecklingen. År 2009 så hade man
plockat in teknik från sin utombordsdivision till snöskotrarna. Under namnet Etec lanserade man direktinsprutning på
sin 600 cc motor. Skillnaden mot utombordarna var att skotermotorerna hade
oerhört mycket högre specifik effekt.
Istället för 75hk/liter så handlade det
nu om 200hk/liter. Utmaning är förstås
att på oerhört kort tid lyckas spruta in

tillräckligt med bränsle för så pass hög
effekt. En annan utmaning är att skapa
en spridare som överlever den tuffa miljön i ett förbränningsrum. Här hade man
erfarenheterna från båtmotorsidan att
luta sig på. Konkurrenterna Yamaha och
Mercury hade testat liknande system på
sina tvåtaktare, men aldrig fått dem lika
tillförlitliga som E-tec. För att inte bara
minska förbrukningen av bränsle hade
man försett oljesystemet med en elektrisk oljepump som doserade ut precis
rätt mängd olja till ett fåtal utvalda ställen
som vevaxeln och avgasventilerna. Det
här minskade oljeförbrukningen rejält,
och det gjorde också att förbränningen
blev renare och att minde klägg satte
igen ventiler och avgassystem.
Personligen hade jag aldrig trott att Etec skulle gå att anpassa till de högvarviga och effekttäta skotermotorerna, och
därför trodde jag också att 600 cc skulle
vara den starkaste motorn som skulle få
tekniken. Som ni vet hade jag fel. Redan
2011 kom 800 E-tec, och istället för ca
60 hk per cylinder/insprutare hade man
nu cirka 33 % mer! Båda E-tec motorerna visade sig fungera alldeles ypperligt, och BRP har verkligen visat att man
leder tvåtaktsutvecklingen. Inte bara i
skotersammanhang, utan i världen.
Först ut med direktinsprutning var
man som sagt inte. Utombordare hade
haft det under några år, och Evinrude
inom koncernen använder fortfarande
lösningen. Några mopeder som Peugeot och Aprilia hade direktinsprutning
under en period, och Bimota byggde en
svindyr 500 cc V-twin som en gatanpassad replika på MotoGP hojarna.
Långt innan dess hade de tyska, numera utdöda, biltillverkarna Gutbrod och
Goliath presenterat direktinsprutade tvåtaktare. Men i början på 50-talet var det
helt mekaniska system som gällde. Från
Bosch hade man helt enkelt tagit en dieselpump och insprutare och anpassat
för att leverera bensin för varje kolvslag.
Enkelt, men inte alls kontrollerbart på
samma sätt som dagens motorer.
Och det är ju just kontrollen och precisionen som gör att våra tvåtaktare är
så fantastiska idag. Hög effekt, låga utsläpp och bra emissioner i skön kombination. Just därför har den nya 850 turbo
bland annat en elektriskt styrbar wastegate och ett smart system för bypass av
färskluften. Utvecklingen tycks fortsätta,
och det verkar gå snabbare och snabbare. Tur för oss skoteråkare.
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E-TEC 850 Turbo
bäst, värst och fränast!

När man trodde att det inte skulle komma några nyheter så drämmer BRP till med den största
överhuvudtaget, genom tiderna. Såklart pratar jag om ett högprioriterat projekt man jobbat
stenhårt med de tre senaste åren, nämligen att överladda sin redan starka fina E-TEC 850
motor.

D

et där med att överladda en
snöskoter är inte det enklaste
då det finns många parametrar
att ta hänsyn till. Snöskotern ska inte
bara fungera på en viss höjd, utan på
alla tänkbara. Variatorbestyckningen ska
möta upp detta faktum och det gäller att
på något sätt se till att den ger samma
effekt oavsett höjd. BRP och Rotax
valde att gå den smartaste vägen vilket
i våra ögon är att använda turbosystemet för att bibehålla effekten som man
har på havsnivå. Skulle man knäcka den
gåtan så skulle helt plötsligt Ski-Doo ha
ett enormt övertag mot alla andra icke
överladdade maskiner som förlorar 10
procent av sin effekt per tusen meter.
Vi kan för enkelhetens skull säga att ju
tunnare luften blir desto mer andfådd blir
motorn, ja lite som du och jag. Har man
då en turbo som kan packa in samma
volym (volym funkar, egentligen massa)
som man vanligtvis förlorar så är ju problemet löst. Helt plötsligt så har man
löst gåtan som man bara tills nu gjort på
fyrtaktaren vilket i sin tur innebär att man
blir ett lättare och mer åtråvärt alternativ
för höghöjdskörning.

Vi vet inte exakt hur mycket de extra delar ett turbosystem innebär väger men vi
vet att det ska väga drygt hälften av ett
eftermarknadskit. Man har använt sig av
kompositmaterial och systemet saknar
exempelvis en intercooler. Just det där
med en intercooler är inget problem för
motorn då man laddar blygsamt för att
kompensera den uteblivna effekten på
3-4000 meters höjd. Tumregeln säger
att man får en 10 graders ökning av
insugsningsluftens temperatur per 0,1
bars övertrycktryck. Ska man lura motorn att den tror att den lever ett liv vid
havsnivå vid 3000 meters höjd så ska
den ha ett laddtryck på 0,3 bar vilket i
sin tur innebär ca 30 graders ökning av
insugsluften, vilket i sin tur gör intercoolern onödig. Eftermarknaden har också
ratat intercooler upp till 0,5 bar för de kit
som finns tillgängliga idag. MCX 190 hk
kit för exempelvis Yamaha Nytro saknade också intercooler. E-TEC 850 turbo
är byggd för att kompensera för höjden
till 2500 meter och hålla 165 hästar hela
vägen dit. Därutöver ska den ge motorn
tillräckligt med luft för att hålla 40 hk mer
än en vanlig E-TEC 850.

Lätt och stark

Egen turbo

Rotax har inte bara byggt ett fantastiskt
nätt och kompakt turbosystem, man har
också lyckats med att hålla vikten nere.

Turbon är egentillverkad inhouse av
Rotax och sitter inte på någon annan
motorkombination. Den är alltså speci-
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altillverkad för E-TEC 850 turbo och får
smörjningen från ett separat oljesystem
som ser till att den överlever de overkligt
höga varv en turbo jobbar på. Den har
ett onormalt stort avgashus och turbin
för det blygsamma effektuttaget på vanligt tvåtaktsmanér, för att balansera mottrycket i pipan. Man har en elektroniskt
styrd wastegate som styrs av ECM enheten som också får reda på höjd, piptemperatur, piptryck, insugstemp, ja alla
temperaturer som behövs för att kalkylera rätt bränslemängd vid alla scenarion.
Wastegaten är precis vad den heter. En
ventil som skickar ut det man inte vill ha
direkt i avgasröret. Det vill säga att man
justerar laddtrycket på så sätt att man
styr undan avgaser från avgasimpellern
så att dessa inte passerar denna utan
direkt går ut i avgasröret. Vid havsnivå
så skickas i princip allting ut bredvid impellern eftersom man inte vill ha något
laddtryck då. Den går såklart på vanlig
macksoppa eftersom kompressionsförhållandet aldrig ändras och att den
egentligen är helt oöverladdad på havsnivå och endast har så mycket laddtryck
på höjd för att simulera havsnivå. Vid
havsnivå suger motorn luft den kortaste
vägen via en bypassventil på plenumet
istället för genom turbon. Detta sköts via
en ”luftventil” i plenumet/luftburken som
öppnar och stänger på kommando. Vid

en viss höjd stänger denna ventil och
motorn får istället överladdad luft via turboinsuget. Bara tanken på att lösa denna övergång på ett snyggt sätt vad det
gäller hård- och mjukvara måste varit en
mardröm. Den där bypassventilen är för
övrigt inte någon nyhet inom överladdning. Luftmeister och RB Racing hade
en liknande ventil på sina turbosatser
avsedd för fyrtaktsmotorcyklar på det
glada åttiotalet. Sådeså.

Trottelrespons
Är det någonting en turbotvåtaktare lider
av så är det dålig trottelrespons, eller
kalla det turbolag om du vill. I praktiken
betyder det att motorn inte svarar direkt
när du gasar utan en viss fördröjning
infinner sig. Trottelrespons verkar ha
varit prio ett i detta projekt och man har
designat hela systemet för just detta.
Enligt uppgift så ska trottelresponsen
vara grym och som på vilken naturligt
andandes tvåtaktare som helst. Men
motorn då, är det en vanlig E-TEC 850?
Nja. Eller ja, det är en helt vanlig 849
kubiks E-TEC med vissa modifikationer som exempelvis andra kolvar och
vevstakar eftersom den nu måste klara
låååånga fullgasrepor med full effekt
där den förut fått såsa omkring med lite
lägre effekt i brist på syre. Även vevaxeln
är bearbetad och lättad vilket i sin tur gör

att man inte kan ha en elstart på denna
motor, endast Shot, vilket jag ser som
en fördel.
Vikt eller rättare sagt avsaknad av
vikt har återigen varit en stor del i detta
projekt och man har sparat lite här och
var. Lättviktshuven är numera i ett stycke
och där har man sparat tre kilo.

Skulle jag köpt en?
Om jag varit en lössnöfrälst nordamerikan och tröttnat på den tyngre fyrtaktaren så skulle jag inte tvekat en sekund
och såklart hade jag velat köpa mig
detta hästkraftsövertag utan att behöva
tumma på tillförlitligheten. Att bibehålla
hästkrafterna man har på havsnivå ända
upp till 2500 meter och därefter alltid ha
40 hästar mer än en standard Etec 850
(som i sin tur är starkast på marknaden)
skulle man nu inte tacka nej till. Man
kör flitigt i nordamerika på höjder över
3000 meter vilket verkligen gör Etec 850
turbo till en nödvändighet. Men nu är jag
svensk och bor i Dalarna där vi inte har
några berg att tala om och vår högsta
punkt är drygt 1200 meter över havet så
ett inköp av en 850 Etec turbo kanske
inte direkt känns som en nödvändighet i
dagsläget. Vi har ju faktiskt inga höjder
alls att prata om i detta land och även
om du skulle ta dig upp på Kebnekaises kala nordtopp där du precis passerat 2000 meter så känns en 850 turbo
som obehövd. Så varför ska man köpa
en maskin som har en luftpump som inte
pumpar luft in i motorn där vi bor? De
vette gudarna, men jag är helt övertygad
om att den kommer att sälja som smör i
solsken oavsett prissättning. Skoterpriserna har för länge sen överstigit all rim
och reson och BRP är inte bara bra på
att göra snöskotrar. De kan också prissätta dessa utan att skämmas och samtidigt sälja dom. Det är ingen slump att
de är störst.

inte tänka mig att en simpel manipulerad
laddtryckshöjning kommer att fixa biffen
utan jag inbillar mig att en effektökning
kommer att kräva en rejäl ombyggnation för att fungera tillfredställande. Om
nu BRP har lagt enorma resurser på
denna motor och turbokombination med
allt vad det innebär så tvivlar jag på att
man med en enkel omprogrammering
av insprutningssystemet helt plötsligt
kan ha ett högre laddtryck på havsnivå
och komma undan med det. Framför allt
om vi pratar om att man fortfarande ska
kunna köra på vanlig macksoppa. Jag
inbillar mig att det finns en hel del fallgropar, hinder och fysiska lagar för att
ett eftermarknadsföretag inom kort kommer att leverera någonting som höjer
hästkraftsantalet markant. Jag vet att exempelvis Bikeman jobbar på detta i skrivande stund och vi väntar med spänning
på vad som kommer att presenteras från
alla eftermarknadsfirmor. Just det. Tänk
på en sak. Som du vet försvinner ju all
garanti om du mixtrar med detta system
och jag vet att BRP har gått ganska
långt för att du som tänkt att tjuvtrimma
denna motor inte kommer kunna göra
detta utan att bli påkommen. Handlaren
kommer ganska omgående se att din
maskin modifierats på ett olämpligt sätt
och du kommer att nekas garantin man
annars får avnjuta.
En sak till. Tekniken och teknikerna
bakom denna överladdade tvåtaktare är
magisk och jag blev inte direkt förvånad
att det var Rotax och BRP som släppte
denna bomb. De har lyckats att lösa det
ingen annan motortillverkare gjort och
det verkar inte finnas några begränsningar detta företag kan åstadkomma.

Den kullagrade turbon är
ingenting man hade på
hyllan utan då den är en
specialtillverkad produkt
för just denna motor.
Made by Rotax med andra
ord. Man känner igen en
tvåtaktsturbo på det överdrivet stora avgashuset.

Kompakt och så självklart snyggt i rent. Avsaknad av intercooler avslöjar att detta system inte är avsett för höga laddtryck. Även om något eftermarknadsföretag lyckas
med effekthöjande åtgärder så inbillar vi oss att detta system och motor har sina begränsningar och att det inte är byggt för speciellt mycket högre effekt än de 165 det
är designat för. Ska man ha markant mer effekt så måste troligen en hel del hårdvara
bytas ut också. Vi får säkert snart reda på vad framtidens eftermarknadsfirmor har för
lösning på detta inom en snar framtid.

Grymt företag
Visst, denna maskin kanske inte är något för just mig. Faktum är att jag hade
lagt pengarna på fler körtimmar på min
befintliga Boondocker 850 istället för
att lägga dom på den extravikt ett turbosystem innebär. Jag menar att detta
turbosystem är ju bara aktivt på högre
höjder för att bibehålla effekten vi har på
havsnivå och eftersom vi oftast befinner
oss på havsnivå och inte har några högre berg att åka på så känns just denna
turbolösning lite onödig för oss. Men.
Jag vet att man jobbar febrilt med att
knäcka gåtan hur man på bästa sätt får
mer effekt ur 850 Etec turbon. Jag kan
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E-TEC 850 Turbo

Bromsning / första körintryck

S

åklart undrar man ju vad en
E-TEC 850 Turbo levererar i
bromsbänken och såklart har vi
sett till att kunna redovisa detta på en
gång så att ni ska sluta undra. Medan andra medier får vänta så ligger
SnowRider som branschens största
media såklart steget före och kan härmed vara först i världen då det gäller att
presentera en bromsning av den största
nyheten på länge. Maskinen vi fick levererad till MCX för bromsning hade körts
men var samtidigt troligen fortfarande
inte riktigt inkörd. Nu brukar inte den där
inkörningen direkt inverka på slutresultatet vad det gäller toppeffekt, men nu har
vi i alla fall nämt det.
Vi vet redan att Rotax idé med denna
turbomaskin är att den ska ge konstgjord andning på högre höjder och inte
på havsnivå. Motorn ska vara samma
som den som sitter i en 850 utan turbo
med några ändringar som exempelvis kolvar, stakar och vev. Då den ger
0,1 bars tryck vid toppeffekten så kan
vi misstänka att eventuellt kompressionen är lite lägre på Turboversionen.
Cylindrarna verkar i alla fall ha samma
reservdelsnummer så det kan ju också
vara mjukvaran som skiljer en överladdad mot en oöverladdad åt. Med 0,1
bars tryck bör grundeffekten utan över-
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laddning vara runt 150 hk. Så någonting
skiljer dessa åt i all fall.
Erik Marklund på MCX har bromsat
alla slags motorer sedan åttiotalet har
en erfarenhet som få andra har i detta
land vad det gäller överladdning. -Rotax
har koll på läget och har skapat någonting riktigt bra. Det märks att man har
resurserna och att man har ägnat dessa
utvecklingsår till någonting vettigt. Jag
ser det som att den elektriska styrda wastegaten är en av hemligheterna till slutresultatet. Man har då stenkoll på laddtrycket i alla lägen eftersom man inte vill
ha något laddtryck på låga varvtal innan
pipan kommer i harmoni. Man har löst
det hela på ett väldigt bra sätt som jag
ser det. Säger Erik.

0,1 bars laddtryck vilket ger maskinen
någon viss turbokänsla eftersom den
puffar och pyser som en turboskoter vid
gas och avslag. Bara dessa ljud kan ju
lura vem som helst att den går lite bättre,
men faktum är att man känner en viss
skillnad. Toppeffekten infinner sig tidigare jämförelsevis på en 850 utan turbo
och effektkurvan känns lite jämnare.
Rent chassimässigt så känns den här
165-tummaren med korta chassit smidig
och påminner mer om en 154 samtidigt

som den inte visar samma tendenser
vad det gäller ”wash out” när du sidehillar. Kombinationen är mycket bra och
trevlig alltså.

Rider: Aki Hautaniemi
@akihautaniemi
Photographer:
Johan Saarela
@jsaarelaphotographer

Körmässigt enligt Aki
Aki Hautaniemi och Andreas Marklund
har haft möjlighet att känna och klämma
på E-TEC 850 Turbo, men framför allt
också kört den.
Rent körmässigt känns E-TEC 850
Turbo lite starkare än en vanligt andandes 850. Effektuttaget ska vara så
gott som identiska enligt uppgifter från
BRP, men vår bromsning visar att 850
Turbo är starkare över hela registret.
Den känns framför allt starkare i mellanregistret. Vi ser också att maskinen har

Det klart att man inte räds för att borra ett hål i plenumet för en nippel till laddtrycksmätaren. Tuffa grabbar det där.

I vanlig ordning håller Rotax vad de lovar hästkraftsmässigt och leverar utlovad effekt utan något som helst snack. Jämför siffrorna med 850 utan turbo nedan till höger.

Här ser vi tydligt skillnaden mellan den överladdade och icke överladdade E-TEC 850.

Här ser ni en bromsning av en standard E-TEC 850 utan turbo som ger lite mindre än
en turbomaskin vid ett högre varvtal.
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Den egentillverkade turbon från Rotax är inte den största med gör det den ska. En av
hemligheterna för att få detta projekt att fungera är helt klart den elektriskt styrda wastegaten.

Aki och Andreas har redan fått klämma, känna och framförallt kört E-TEC 850 turbo.
Här ser vi ventilen som ser till att motorn kan växla lufttillförseln från luftburken till
turbon. Den fungerar lite som en reedventil och låter motorn suga luft utifrån via luftburken tills den blir övertryck från turbon i luftburken då denna ventil helt enkelt stänger automatiskt.

En SuperFlow ljuger aldrig.

Aki Hautaniemi som åker Expert med eftermonterad turbo till vardags har lagt vantarna på en E-TEC 850 turbo till vår förtjusning. Såklart såg han till att titta förbi så vi kunde
bromsa den.
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Sidewinder B-TX LE 153 är en av de
mest sålda modellerna i
segmentet crossover.
Vill du säkra din skoter till vintern är det dags att beställa nu.
Fram t.o.m. 15 november får du dessutom 4000:- i snowcash.
Kontakta din återförsäljare för mer information.
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Winter

X

Games
Marcus Ohlsson fick inte till sin debut på X
Games som han tänkte sig. Ramlade av skotern
direkt under sitt första åk på en indy flip.
Foto: Phil Ellsworth/ESPN Images.

Årets Winter X Games kördes mellan 23-26 januari på Buttermilk Mountain i Aspen Colorado, USA.
X Games är det årligt återkommande kommersiella sportevenemang som ägs och produceras
av TV-kanalen ESPN och som fokuserar på extremsporter. Grenarna i år var snöskoter, snowbike,
skidor och snowboard. Freestyle på snöskoter och snowbike cross och best trick på snowbike.
Av: Mattias Klockar

D

aniel Bodin vann freestyle guld
senast och var självklart med i
första gruppen av inbjudna atleter som släpptes under hösten. Rasmus
Johansson som varit med tidigare och
presterat bra fick sin inbjudan strax innan jul. Och i början på januari fick vi en
till glad överraskning då också Marcus
Ohlsson tog en plats. Riktigt kul att äntligen se tre svenskar i freestyle startlistan
på X Games. Efter att inte kunnat träna
nått på crossen eller skotern på två månader på grund av skador på rygg och
armbåge. valde Bodin att åka över till
USA i början på januari för att börja nöta
trick på crossen hos Jimmy Fitzpatrick,
som har sitt ställe mellan Los Angeles
och San Diego. Rasmus och Marcus
valde att börja förberedelserna på hemmaplan hos Anders Eriksson där vintern
började lite si sådär, men det löste man
med en big airbag i landningen då snöläget var minimalt.

Redo för Aspen
Rasmus och Marcus flög in till USA två
veckor innan X Games för att förbereda
sina skotrar. Hos Justin Hoyer kunde
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man fixa det man behövde, det var också Hoyer som hjälpte Marcus få tag på
en skoter i USA. Efter tre dagars skruvning var skotrarna klara för hoppning
och avfärd till Steamboat Springs utanför för Denver. Här teamade man också
ihop med Bodin, här fanns snö och en
ramp och landning förberett för att börja
nöta trick på för svenskarna. Några träningsdagar spenderades här innan avfärd till Aspen. Väl där fick man några
träningstillfällen för att hoppa in sig på
X Games arenan och ställa in skotrarna.
Rasmus kände sig inte 100% bekväm
med ramper och landning, men fick gilla
läget och göra sitt bästa. Sjukt kul att
vi äntligen skulle få se tre svenskar på
startlinjen tillsammans med två amerikaner och tre kanadensare.

Colten har det varit tungt på flera sätt,
han bröt ryggen under ett försök på en
dubbel backflip under X Games 2017
och behövde flera månader på sig för att
lära sig gå igen. För Colten har det tagit
tid att läka och förra året var han på plats
för att vara domare. Han vill tillbaka på
skotern, men till det här året var han inte
redo. Men man får hoppas han kommer
tillbaka för han är en grym åkare som
gör att alla motståndare måste prestera
på topp om de ska ta medalj. En sak är
säker, är man inte tillräckligt motiverad
att köra X Games och göra sitt absolut
bästa så har man inget där att göra. Genom åren har man sett flera åkare glida
runt på tidigare meriter, så det är skönt
att se att man bytt ut och tagit in några
nya åkare.

Colten Moore

Freestyle skoter

En som vi saknat i startlistan senaste
åren är Colten Moore som har tillfört
massor till freestyle grenen tillsammans
med sin bror Caleb Moore. Caleb gick
tragiskt bort under Winter X Games
2013 efter sina skador han ådrog sig i
en krasch under freestyle finalen. För

Två sjuttiofemsekunders åk skulle bestämma medaljörerna bland de åtta
åkarna. Det blev en minst sagt speciell
final där många åkare hade problem
med landningen, har aldrig sett så
många åkare ramla av skotern under en
och samma tävling. Marcus Ohlsson fick

inte till sin debut på X Games som han
tänkte sig. Ramlade av skotern direkt
under sitt första åk på en indy flip, då
skotern börjar drifta snett i luften och det
blev en tung landning. I andra åket fick
han inte till det och det blir några raka
hopp. Har man nyligen ramlat av skotern
under sitt första åk och skotern inte går
som den ska, så är det tungt att prestera
direkt när det inte är så lång tid mellan åken. Rasmus Johansson ramlade
också av skotern när han missade att ta
tag i dynan på en seat grab flip. Gjorde
en liknande miss 2019, fick hjälp av Anders Eriksson med att få skotern redo
för andra åket. Men hade problem med
styrningen och styret, men som vanligt
gjorde Rasmus så gott han kunde och
slutade fyra. Heath Frisby kom ut och
drog till med en one handed seat grab
indy flip, stor ruler flip, indy flip med tung
landning där skotern inte roterar klart
och kraschar. Ställer sig snabbt upp,
men kom inte ut och körde andra åket.
En av de stora favoriterna Brett Turcotte
körde en stor tsunami flip, hart attack
flip, men kraschar på en body varial och
missar att ta tag i skoterdynan innan

Totalt tolv åkare till finalen i snowbike cross som kördes över tolv varv. Foto: Dave Camara/ESPN Images.

Brock Hoyer låg länge trea i finalen, med gick omkull i en kurva tre varv från mål och
slutade femma. Foto: Matt Morning/ESPN Images.

Yanick Boucher låg trea på första varvet i finalen och körde snabbt upp sig till andraplatsen. Höll positionen in i mål och tog silvermedaljen som han var riktigt nöjd med.
Foto: Phil Ellsworth/ESPN Images.

Cody Matechuk vann guldet i snowbike cross övertygande, hade sexton sekunder ner
till tvåan i mål. Foto: Matt Morning/ESPN Images.

Heath Frisby hade en tung dag på skotern, levererade några snygga trick innan han kraschade bort sig i första åket. Klarade sig bra, men kom inte ut och körde andra åket.
Foto: Phil Ellsworth/ESPN Images.
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landning. Forstätter köra stort i andra
åket men kraschar åter igen på sin body
varial, får bara tag på styret med en
hand och fastnar med foten på sitsen.

tredjeplatsen med Brock Hoyer. Men
tre varv kvar gick Hoyer omkull i en
kurva och Kirchmeyer gick förbi och tog
bronsmedaljen.

Topp tre

Snowbike Best Trick

Willie Elam sätter ett stabilt första åk
med en indy flip, heel clicker flip, one
handed seat grab indy flip. Förbättrade
inte sig i andra åket men det räckte till
bronsmedalj. Nykomlingen Brandon
Cormier körde sin första tävling och
gick upp i ledning i andra åket med en
switchblade flip, cordova flip, dåligt
utsträckt superman flip och en body
varial med försök till landning. Lite konstigt tycker jag, tricket i sig var snyggt.
Men landningen var inte bra, försökte
mest klamra sig kvar på skotern så gott
det gick utan att ramla av till varje pris.
Tycker landningen ska vara en del av
tricket, inte ett sådant här tafflande försök att hålla sig kvar. Fattar inte att domarna ger honom så höga poäng, men
de har ju överraskat förr när det gäller
bedömning. Åket räckte till guldmedalj.
Daniel Bodin är sist ut i båda åken. Kör
en stor tsunami flip, cordova flip, indy
flip, shaulin flip, heel clicker flip och tar
ledningen efter första åket med ett säkert åk. I andra åket blir Bodin nerpetad
till andra plats av Cormier och måste
steppa upp ännu mera i sitt andra åk.
Det börjar bra men sen ramlar han av
skotern på en indy flip och får nöja sig
med silvermedalj. Var trots det ganska
nöjd med resultatet då han haft problem
med sin armbåge, men tycker att han
förtjänade vinsten.

De inbjudna åkarna var Leonardo Fini,
Morgan Kaliszuk, Robert Haslam, Jackson Strong, Brett Turcotte och Rob
Adelberg. Två åk var hade man på sig
att visa upp det galnaste trick man kan
göra på en snowbike. Kul att man har
börjat fått till snowbiken riktigt bra för
rampkörning, i början använde man en
snowbike för lössnö, nu är allt förfinat för
ändamalet och bandsatsen är mycket
kortare för att hanteras i ramp. De senaste två åren har Rob Adelberg vunnit guld med två olika body varial trick,
samma trick han utför på sin freestyle
motocross. Vi fick mest se krascher
under tävlingen, nivån på åkningen var
helt klart bättre förra året. Det var bara
Rob Adelberg som imponerade med två
frontflip försök som han kom runt på,
Men några meter ner i landningen så la
han sig på sidan när han hängde tungt
över styret. Brett Turcotte fick till en
sketchy superman backflip i andra åket
som han landade och tog guldmedaljen.
Silvermedalj till Morgan Kaliszuk som
satte en no handed backflip och brons
till Jackson Strong med en nac flip.

Snowbike Cross
Man började köra ett tidskval för de tjugo inbjudna åkarna, Cody Matechuk fick
bästa tid före Brock Hoyer och Josh hill.
Sen var det dags att köra två heat med
tio åkare i varje, sex åkare gick vidare till
final från varje heat. Från första heatet
var det Yanick Boucher och Cody Matechuk som var i topp. Från andra heatet var det Jesse Kirchmeyer och Brock
Hoyer som var etta och tvåa. Totalt tolv
åkare till finalen som kördes över tolv
varv. I finalen tog Cody Matechuk tidigt
ledningen och höll ohotat undan och
vann sin tredje raka X Games guld som
han hoppades göra. Yanick Boucher låg
trea på första varvet och körde snabbt
upp sig till andraplatsen. Höll positionen in i mål och tog silvermedaljen som
han var riktigt nöjd med, en dröm gick
i upplevelse att få stå på pallen. Jesse
Kirchmeyer låg inte bättre än sexa på
första varvet men klättrade snabbt upp
till fjärde och hade länge en kamp om
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Stor tsunami flip av Daniel Bodin. Foto: Phil Ellsworth/ESPN Images.

Nykomlingen Brandon Cormier körde sin första freestyletävling och vann guldmedaljen med en switchblade flip, cordova flip, dåligt
utsträckt superman flip och en body varial med försök till landning. Foto: Matt Morning/ESPN Images.

Brett Turcotte hade en body varial i sitt åk, missade att ta tag i skoterdynan innan landning på sina båda åk och landade tungt i snön bredvid skotern. Foto: Matt Morning/ESPN
Images.

Rob Adelberg imponerade mest med två frontflip försök som han kom runt på, men
några meter ner i landningen la han sig på sidan när han hängde tungt över styret.
Foto: Matt Morning/ESPN Images.

Willie Elam satte ett stabilt första åk som räckte till en bronsmedalj. Foto: Tamara
Susa/ESPN Images

Daniel Bodin var ganska nöjd med sin silvermedalj i freestyle då han haft problem med sin armbåge. Foto: Peter Morning/Red Bull Content Pool.
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Rasmus Johansson fick också problem under freestylefinalen, ramlade av skotern när han missade att ta tag i dynan på en seat grab flip. Försökte få skotern redo för andra åket,
men hade problem med styrningen och styret. Foto: Matt Morning/ESPN Images.

I snowbike cross finalen tog Cody Matechuk tidigt ledningen och höll ohotat undan
och vann sin tredje raka X Games guld. Foto: Dave Camara/ESPN Images.
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Brett Turcotte fick till en sketchy superman backflip i andra åket som han landade och
tog guldmedaljen i snowbike best trick. Silvermedalj till Morgan Kaliszuk som satte
en no handed backflip och brons till Jackson Strong med en nac flip. Foto: Eric Lars
Bakke/ESPN Images.
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SSCO-Fˇrsvarar skoterˇkning.
Program
SSCO-Fˇrsvarar skoterˇkning.
Frˇn 10.00 visas ˇrets nyheter frˇn de flesta skoterfabrikat. Detta sker naturligtvis utomhus.
SSCO-Gˇr din rˇst hˇrd.
Dessutom
en del
tillbehˇr
m.m.
Detdehar
nogskoterfabrikat.
slunkit med en Detta
och annan
Frˇn
10.00 visas
ˇrets
nyheter
frˇn
flesta
sker fyrhjuling
naturligtvisocksˇ.
utomhus.
SSCO-Gˇr din rˇst hˇrd.
Dessutom
en del tillbehˇr
m.m. allehanda
Det har nogintressanta
slunkit medskoterfrˇgor
en och annan
fyrhjuling
ocksˇ.
SSCO-Fˇr din skull.
I konferenslokalen
avhandlas
som,
betalleder,
fˇrarbevis, regler och
bestˇmmelser m.m.
SSCO-Fˇr din skull.
I konferenslokalen
avhandlas allehanda intressanta skoterfrˇgor som, betalleder, fˇrarbevis, regler och
bestˇmmelser m.m.
Mot kvˇllen ˇr puben ˇppen, med after skoter-band, som spelar live.
Mot kvˇllen ˇr puben ˇppen, med after skoter-band, som spelar live.
Fri entrˇ.
Fri entrˇ.
Välkomna!
Välkomna!

Gör dig redo för vinter med en personlig Ski-Doo från ski-doo.com
och med kläder och accessoarer från brppac.se.

JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00
JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00

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

Skoterforum ii
Skoterforum
Bräcke
Bräcke

”Enligt min
erfarenhet leder
en tuffare klättring
oftast till en
bättre utsikt.”

BUTIKER

3

Leksand
Mora
Särna

VM i vansinne
Vad gör man om man
har lite långtråkigt?
Bygger en MonsterLarv såklart.
Bild och text Friström

M

an slutar aldrig förvånas över
talangen som finns i detta land
och det skulle inte förvåna
mig om denna talangbank skulle kunna
skicka en farkost till månen och tillbaka
om bara viljan och kapitalet fanns. Nu
kanske Olle Andersson från Ede inte direkt är sugen på att skicka saker till månen, men närapå. Alla kommer väl ihåg
skapelsen Larven och dess egenheter
som att den saknar skidor och ett styre
man styr med. Som bekant så styr man
detta översnöfordon med skidor man
har på fötterna vilket i sin tur gör denna
maskin svårmanövrerad för den ovane.
Med 15 hästar under plasthuven var Larven en best i snön och mig veterligen så
gick dom väldigt bra i lössnön och det
sista man tänkte på vara att man ville
ha mer hästkrafter. Olle har aldrig kört
en standard Larven och tyckte därmed
att man borde bygga en egen, med fler
kusar i. Tio gånger mer borde räcka enligt Olle som tillsammans med brorsan
Lasse skred till verket.

Larvar eller Larver
Ska man göra någonting så bör man
göra det ordentligt från början och därför gäller det att göra rätt, eller i alla fall
ta i från tårna så att man inte ångrar sig
vad det gäller motorvalet. Då man en
gång i tiden tänkte att smidighet och låg
vikt skulle vara någonting bra när man
lade upp riktlinjerna för Larven så tänkte
Olle precis tvärtom. 150 hästar och lite
till borde vara en bra början vilket i sin tur
borde betyda att originalchassit från en
Larven inte är lämpligt för detta. Eftersom Olle och brorsan till vardags jobbar
med det där som är svets och mekanikrelaterat så var det en baggis att både
rita upp och laserskära ut en hel del prylar för det här bygget. Det som en gång
var smidigt och lätt blev helt plötsligt inte
så smidigt och mindre lätt. Framför allt
så blev fartresurserna betydligt bättre än
original. Att den här Monsterlarven blev
arg råder det ingen tvekan om då den
både låter och ser arg ut. Du behöver
alltså inte fundera över huruvida denna
farkost är trevlig eller ej. Det är den
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inte. Vi skulle beskriva den som väldigt
fin, bra konstruerad med en hög byggkvalitet. Samtidigt skulle jag vilja flika
in att den också verkar väldigt otrevlig.
Personligen gillar jag inga slags Larver
alls, eller heter det Larvar? Oavsett så
hade jag en originalare som jag sålde eftersom den var riktigt dryg att köra och
jag aldrig kom överens med den. Den
här Monster-larven vill jag inte ens lära
känna om jag ska vara riktigt ärlig.

Olle & Brorsan
Olle och Lasse köpte varsin SRX 700
med baktanken att ta hela drivlinan
från dessa till sina byggen. Man har på
vanligt Larven-manér bockat ett chassi
i aluminium där man placerat en boggi

inuti, och motorn bak. Man hade klurat
och funderat över själva konstruktionen
en längre tid och det enda egentliga problemet vara att hålla mattan spänd genom fjädringsrörelsen vilket man löst på
ett bra sätt efter lite funderande genom
fjäderbelastade spännhjul.
Piporna har kopierats av originalen
som sedan laserskurits ut, rullats och
riggats ihop. Nu sitter det tre stycken
raka pipor på som pekar framåt samtidigt som man tagit ut hålet för stingersern på mitten av pipan och sedermera
låtit denna gå bakåt och sedan till söder.
Bensintanken sitter längst fram. Man
har sedan bockat ytterligare en plåt som
täcker pipor och tank som agerar kaross
och sits. Originalinstrumenten och en

bra avgastempgivare sitter som kronan
på verket på förarplatsen. Allt snyggt
draget med gummigenomföringar. Hela
bygget andas för övrigt eftertänksamhet
och noggrannhet. Allt känns liksom färdigt på något sätt.

Odlar höns och haksläpp
Som om det inte är nog med att Olle
och Lasse valt att lägga ett oförsvarligt
stort antal timmar på detta helt onödiga
bygge så är det bara toppen av isberget
vad det gäller denna vara. Efter en rundvandring i ladorna inser vi att det troligen
är nåt fel på dessa två eller att de i alla
fall har mer än 24 timmar om dygnet. Jag
kan radda upp några av alla skumma

Det märks att bröderna är händigt
lagda då alla svetsar, genomföringar,
förstärkningar och lösningar är snygga,
smarta och logiska.

Det kan tyckas vara helgerån att slakta en SRX för att ta drivlinan till ett monsterlarvsbygge. Personligen tycker jag att det är en
skyldighet att göra det för att bevisa att det går. För det gör det ju tydligen.

Den gamla original-Larven salufördes som ett lätt och smidigt
översnöfordon som man med enkelhet lastade i skuffen eller
på taket på sin kombi. Olles Larv är troligen ingenting man lastar in i en personbil.
Olle kopierade de tre originalpiporna rent storleksmässigt. Bitarna laserskars, rullades till korrekta koner och
tigsvetsades till slut ihop.

Olle har utgått från en Arctic- boggi till detta bygge.

Stingersen togs ut på mitten av piporna och drogs sedan ut på Larvens vänstra sida. Kylarna ser du under
piporna.

Mattan som är av 163 längd på Olles maskin och 155 på brorsan Lasses är taperad eller avrundad på sidorna.
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projekt man har både startat och slutfört
i denna by. Håll i er.
1000 hästars traktorpulling-monster
med 27 liters Merlin V12 och dubbla
kompressorer. Överladdad Suzuki
motorcykel med traktorsits ämnad för
topphastighetskörning på is. Otaliga
snöskotrar och mopeder. Motordriven
spark. Bakhjulsdriven Renault Kangoo
med rakställd Mercedes-dieselturbo för
fortkörning på is. Detta samtidigt som
man saknar någonting vi vanliga dödliga
kallar för ett vettigt garage. Precis. Allt
detta har man åstadkommit i diverse
mörka mindre lokaler man vanligtvis
odlar höns i. Men vem behöver belysning, plats och värme? Jag börjar förstå
benämningen ”surjämte" och det har
såklart ingenting att göra med att vara
sur. Snarare tjurskallig, envis och helt
oberörd av yttre förhållanden när man
bestämt sig för någonting.
För allas skull så är det nog bra att
dessa bröder inte bygger sig ett bättre
garage eftersom man då inte kan svara
för konsekvenserna. Vi började ju artikeln med att talangbanken på landsbygden skulle kunna skicka en farkost till
och från månen och det var typer som
Olle och Lasse vi då menade. Ansöks
det om bygglov för ett redigt garage i
Ede så är det nog bäst att denna ansökan avslås för rikets och byns säkerhet.
Olle avslöjade för övrigt att det finns
nya friska idéer i pipen just nu och att
dessa snart kommer att förverkligas. Vi
kan gissa att det är ett fordon, som troligen kan åkas på och som troligen också
drivs av någon slags motor. Vad det är
och hur detta kommer att gå till hoppas
vi verkligen att vi kommer att få återkomma till då Bröderna Andersson levererar
haksläpp på löpande band.

Skulle någon från nordamerika få se den
här bilden så skulle de klia sig i huvudet.
Larven som konstruktion är unik och den
här monsterlarven är troligen snäppet
över det.

Olle väntar på djupsnön när artikeln
skrivs och har förhoppningsvis fått känna
på den varan när du läser detta. Ett par
lämpliga skidor har letats fram och vi
hoppas få återkomma med intryck och
film från körningen senare.

En av de tekniska lösningarna som bröderna Andersson har övervunnit är att mattan
är spänd genom hela fjädringsrörelsen. Detta har man löst genom en fjäderbelastad
spännare.
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Förarmiljön är clean och domineras av varvräknaren och avgastempmätarna. Styret är
brett men inte vridbart vilket gör körupplevelsen skum innan man vänjer sig.

Brorsan Lasse bygger sin Larv parallellt med en viss förskjutning tidsmässigt som
synes. Detta betyder att han inte behöver göra alla misstag som Olle gjort.

Olle har inte bara en fallenhet för underliga fordon i form av traktorer. Naturligtvis har
han en trevlig snöskoterpark där tre och fyrcylindriga maskiner verkar vara favoriterna.
Artikelförfattaren är helt klart en person som gillar att gå på upptäcksfärd i gamla lador och just denna var riktigt rolig att få kolla in i. Här trängs 125:or med en gammal
överladdad traktorsitsförsedd Suzuki byggd för toppfartskörningar.

Står det inte en eller två Volvo 740 på
gården med minst en Poppy i framrutan, rattmuff och fyra Wunderbaums i
backspegeln så har du inte levt livet. Just
denna kärra ägs av Olles grabb Albin.

En Bolinder Munktell i mint condition är
naturligtvis någonting som ska finnas i
allas lador. Just denna ägs av Albin.

När man hade några minuter över så passade man på att rakställa en mercadiesel i
en gammal uttjänt Kangoo. Såklart har den överladdats och naturligtvis har man kört
Speedweekend med den. Såklart.

Jodå. En tändkulemotor hör också till sakerna man bör äga. Bara så att du vet det.

1000 kusar i en traktor som en gång i tiden hade en tiondel av den varan är alltid intressant. Vad sägs om en Rolls Royce Meteormotor som användes flitigt i stridsvagnar
när det begav sig en gång i tiden. Naturligtvis så används den här besten till traktorpulling och bara tanken på hur många timmar som lagts på den här ”traktorn” får mig
att vilja ta en eller ett par Alvedon.

Volvo med V8 avsedd för traktorpulling hör också den till standard vagnpark när man
bor i Ede.
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Evenemangskalendern 2019-20

H

är 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 evenemang 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 EVENEMANGSGUIDEN 2020.

VILL DU ATT JUST DITT
EVENEMANG SKA UPP PÅ
EVENEMANGSGUIDEN 2020?
LITET SOM STORT!
maila: bjorn@snowrider.se
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26 okt
1 nov
21-22 dec
26-27 dec
28-29 dec
2-3 jan
3 jan
4 jan
4-5 Jan
11-12 jan
18-19 Jan
25 Jan
31 jan- 2 feb
31 jan- 2 feb
1 feb
6 Feb
6-9 feb
6-9 feb
7-9 feb
8 Feb
8 feb
13-16 feb
13-16 feb
15 feb
15 feb
15 feb
15-16 feb
22 feb
23 feb
22-23 feb
20-23 feb
20-23 feb
20-23 feb
29 Feb
29 feb
2 Mars
5-8 mars
7 mars
7 mars
14 mars
16
21 mars
21 mars
21 mars
23
2-5 apr
13
18 Apr
18 Apr
14-15 Maj
16-17 Maj

Snöskoterns dag
Mässa Rovaniemi
SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Lofsdalen
SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Lofsdalen
SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Mora
SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Lofsdalen
Robbans Förartjänst HillDrag Delt 1
Nalovardo, Sorsele. Säsongspremiär - BackCupen 2020
SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Mora
ÖSSK Cup Östersund
SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Mora
CBR Canon Ball Run Vika/Mora
SnowRider Weekend Lofsdalen
Polaris Ridersclub SP Sälen
Skotercross Bruksvallarna Team Walles
Robbans Förartjänst HillDrag Delt 2
Babes on tour Lofsdalen
Northgirls Expedition, Saxnäs
Tjejhelg i Kåbdalis med TC
Hemavan Hillclimb
Deltävling 2 - BackCupen 2020
XX- FreeRiders
Yamaha Snow Adventure, Hemavan
Bubergsgården, Vindeln Delt 3 - BackCupen 2020
Skotercross Mora
Bubergsgården, Vindeln Delt 3 - BackCupen 2020
SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Mora
Snow Outlaws race 1 SnowRider Magazine,Mora
Mickelbacken, Gällö. Sundsjö SK - BackCupen 2020
SnowRider Förarbevisutbildning snöskoter Mora
Skyhigh Challenge 2020 Hemavan Fjällcenter
Girls Only med Thomas Wärdell, Åkersjön
Sled Up Klimpfjäll
MillenniumRun + Snotric Snowtrac-träff Ljungdalen
Skotercross Boden
Byacupen Överkalix
Girlsweekend SP, Sälen
Thon Hotel, Kautokeino. Delt 4 - BackCupen 2020
Skotercross Bygdsiljum Mk
Skotercross Storuman
Mars Byacupen Leipojärvi
Snow Outlaws Race 2 SnowRider Magazine, Mora
SM-final Snöskotercross Skellefteå
SM-final Snöskotercross
Mars Byacupen Lahnajärvi
Old Style Weekend SnowRider Lofsdalen
April Tjautjas
Himmelfjäll
SnowRider Hillcross Gesunda / Mora
Pow Days Riksgränsen
Pow Days Riksgränsen

HAR SKOTERN SKURIT?
-Oﬃcial Partner of-

Tel: 036-13 40 96
GRATIS FRAKT TILL OSS VIA HEMSIDAN!
WWW.BLIXTENSRACING.SE

NIKASIL® CYLINDER REPERARTIONER
SNABBT OCH ENKELT

EFTER

HITTA DIN NÄSTA
SNÖSKOTER HOS OSS!
www.cubicab.se Telefon: 0250-16100 Tallvägen 11B Mora

17373 följare

Tagga dina foton med #snowridermagazine för
chans till publicering i våra medier.
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Skydda din snöskoter
Av: Daniel Orevi

V

i tillhör den stora grupp skoteråkare som verkligen gillar den nya
tidens backcountrykörning. Nu är
den väl kanske inte så ny längre i och för
sig. Någonstans runt 2013-2014 började vi försöka skråa oss fram i branterna
istället för att åka 20 mil led varje dag.
För mig personligen kom inspirationen
från filmer typ Slednecks och att köra
skoter tillsammans med en rad svenska
profiler t ex Wesslan och Edvard i Saxnäs, bröderna Berntsson samt Janne
Grönberg och Anders Semberg i Gränsen för att nämna några förebilder.

Utmaningen
att ta sig fram där det ser omöjligt ut
lockar varje gång. Körningen i brant
skog medför en del skador på skotern
visade det sig ganska snabbt. För att
utvecklas måste man testa sånt man inte
klarat förut och då slutar det förstås alltsomoftast i en fastkörning, rullning eller
en mindre krasch. Frontbågar, vindrutor,
handtagsskydd och a-armar blev förbrukningsvaror.

Smårepor
dök också upp på i princip hela skotern
men värst på sidokåpor och huv. Att
skråa sig fram i en brant och tränga sig
emellan två gamla granar med torra grenar ger ofelbart tråkiga repor även om
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inget spricker eller ramlar av. Efter en
vinter i dessa förhållanden ser skotern
medfaren ut även om inget gått sönder.
En wrappning är ett bra skydd men även
den får dessa ytliga repor som tar ner
helhetsintrycket. Har man wrappat blir
det också svårare att återställa till original om man vill det.

Plasti Dip
I fjol testade vi Plasti Dip som skyddande lager på all plast på skotern. Det
är en sprayfärg som man sprayar på i
tunna lager på den del man vill skydda
eller ändra färg på. Plasti Dip finns i
mängder av färger och även en transparent genomskinlig variant. Vi ville behålla
originalfärg och dekaler på vår Summit
så den transparenta köptes in. Finessen
med Plasti Dip är att den kan avlägsnas,
när du t ex skall sälja din skoter, utan att
ge några bestående märken eller skador
på originallacken.

Manual
Efter att ha läst instruktionerna noggrant, monterade jag isär skotern och
maskerade delar jag inte ville spraya på.
Här var jag onödigt noggrann. Det är
enklare att maskera luftgaller och fästen
till kåporna, än att montera isär allt. Det
går också fortare och betydligt enklare
när man skall ta bort Plasti Dipen efteråt.

Tänk efter var du lätt får repor så vet du
var du behöver spraya. Jag sprayade
sex lager med torkning på 30-60 min
emellan. Jag upplevde att det är mycket
lättare att spraya Plasti Dip än vanlig
sprayfärg. Den rinner inte lika lätt utan
känns mycket förlåtande att jobba med.

uppstådda revan i skyddet. Det håller
inte heller på bakre delen av sidokåporna där man ofta trycker in sina knän.
Där nöts det bort ganska snabbt. Jag la
på ett lager genomskinlig tjock bred tejp
där som extra skydd.

Matt yta

Ja, det vet man ju inte förrän man tar av
skinnet igen. Jag hade min sista skotervecka in i maj uppe i Gränsen och väl
hemma därifrån så togs allt bort för att
se hur väl det hade skyddat under dryga
100 mil med minst 80% backcountrykörning.

Resultatet blev mycket bra. Plasti Dip är
lite matt till sin ytfinish så det ger en lite
annorlunda mattare lyster än original på
de kåpor som är blanka. På de kåpdelar
som är matta från början syns ingen skillnad. Plasti Dip har en klarlacksliknande
spray också som kan ge lystern tillbaka
men den har vi inte testat. Det gick också bra att montera klistermärken ovanpå
Plasti Dipen. Den har en lite gummiliknande yta som även kan dra åt sig smuts
som då är lite svårare att få bort än från
vanlig blank yta.

Håller det?
Det håller ganska bra skulle jag säga.
När man kör genom ris eller tunnare grenar och om skotern glider på sidan över
skare eller en stock håller det mycket
bra. Om man krånglar sig under en stor
gran med tjocka torra grenar kommer
det att riva upp lagret av Plasti Dip på
sina ställen. Det är dock inget problem
för det är enkelt att bara spraya igen den

Fungerar det?

Borttagning
På alla stora ytor var det otroligt enkelt
att ta bort. Man bara gnuggar lite i kanten och drar av stora delar som ett snällt
klistermärke som lossnar lätt. Problemet
var att jag varit för noggrann och sprayat
i alla skrymslen, vrår och skåror. Det var
ju helt onödigt för där får man inga repor.
Här fick jag pilla lite längre och ta små
bitar i taget.

Resultatet var otroligt
Skoterns alla delar som varit skyddade
med Plasti Dip ser helt nya ut. Finns inga
repor på vare sig blanka eller matta kåpdelar. Inte heller de gånger som skyddet
blivit upprivet har det lämnat några repor

alls i kåporna. Min skoter har aldrig varit
så fin efter en säsong. Särskilt roligt var
det att dra bort skyddet från kåpdelarna
runt avgasutblåset. Där blir det ju alltid
svart smuts som normalt sitter hårt i
plasten men här försvann allt det svarta
när gummilagret drogs av.

Vi rekommenderar
Plasti Dip om du på ett enkelt sätt vill
skydda din skoter mot ytliga repor. Det
gick åt totalt tre sprayflaskor till en skoter och då var vi inte sparsamma och
bättrade på skyddet ett par gånger under vintern.

När du ska sälja maskinen är det bara att
skala av Plasti Dipen.

Mer info och webhop finns
på www.plastidip.se

Plasti Dip fäster även på ”feta” ytor där ett vanligt klistermärke kan ha svårt att häfta.

Det är inte första gången vi Plasti Dipat våra maskiner. Vi börjar få vanan inne.

Det skyddande lagret är inte skottsäkert utan kan rivas upp vid närkontakt. Då är det
bara att spraya på lite till igen. Enkelt.

Bäst är om du maskerar de områden du inte vill ska få på sig den matta skyddande filmen. Du bestämmer helt själv hur noggrann du är under hela proceduren.

På ytor som utsätts för extra mycket slitage brukar jag tejpa en genomskinlig tape för
extra skydd.

De ytor som varit skyddade med Plasti Dip efter en säsong ser ut som nya och detta skyddande system fungerar riktigt bra. Mer information finns på www.plastidip.se
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Pjesker Adventure
Mer än bara skoteråkning

S

ka du packa släpvagnen och
åka någonstans så vet vi i alla
fall om ett ställe du bör besöka
och det är Pjesker Adventure. Pjesker
är byn som ligger drygt 25 kilometer öster om Arvidsjaur och 7 kilometer väster
om Gråträsk enligt Wikipedia och det
kanske inte är alla dagar i veckan du
passerar här. Men nu uppmanar vi dig
att besöka denna by och då Pjesker Adventure i första hand eftersom de mer än
gärna tar hand om snöskoteråkare med
allt vad det innebär. Här har man möjlighet att bli guidad i området då man gillar
friåkning med ansvar och att du inte åker
på fel ställen. Åkningen är mycket bra
och de hela toppas med schyst boende
och extremt bra mat.
De kan ta emot 11 gäster fördelat på
tre stycken rum och naturligtvis så har
man bränt en hel del krut på relaxavdelningen eftersom det om något är en bra
kvällsaktivitet efter att man kört snöskoter en hel dag.

Redan i vinter
Pjesker Adventure startades av fyra
orangea grabbar från Ockelbo efter en
av dem varit på jobb i området och tycke
uppstod. Man har byggt om den gamla
nedlagda konsumbutiken till någonting
utöver det vanliga och på så sätt skapat ett unikt och mysigt häng för bland
annat skoteråkare. Man siktar för övrigt
också in sig på fiske och friluftsliv, men
också enduro eftersom den legendariske hjälten PG Lundmark har sina träningsslingor i detta område. Vi har varit
här och kan i och med detta sätta en
SnowRiderstämpel på detta ställe med
gott samvete. Se till att besöka Pjesker
Adventure redan denna vinter!
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Pjesker Adventure är stället som fokuserar på hela upplevelsen. Allt från schyst boende, god mat till en naturupplevelse på ett fordon eller till fots. Naturligtvis har man också en trevlig relaxavdelning som du som gäst kan slappa i efter en hård dag.

SnowRider HillCross 2020
ANMÄLAN ÄR ÖPPEN

D

et är dags att damma av din racer, anmälan till SnowRider HillCross är nämligen öppen.
SnowRider HillCross har vuxit och är idag ett av de absolut största snöskoterevent i Europa. Vi var över 200 deltagare och långt över 3000 stycken i publiken
under en lördagseftermiddag på Gesundaberget utanför Mora. Det börjar bli dags att
anmäla sig igen för den 18 april 2020 så kör vi ytterligare en omgång av denna minst
sagt populära tävling uppför berget.
All information gällande klasser och anmälan hittar du på www.snowrider.se
OBS Vi kommer att ha ett tak vad det gäller anmälan och stänger denna när vi
tagit emot det maximala antalet förare. Anmäl dig därför idag för att vara helt säker
på att få vara med.

Anmälan hittar du på

www.snowrider.se
OBS!
Första start är flyttad till 09.00 för att vi ska hinna med alla heat under dagen.
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Komplett verkstad för alla ändamål!
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THIS IS OUR COMMITMENT TO YOU.
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GOOD NEWSE!
IT’S WINTER

TIM

www.bcmarine.se

RPM Service AB
Din

handlare i Mälardalen

-Kolla in nyheter från
Arctic Cat, TOBE, Oakley,
Airoh och Sweep

RIDER: ANDREWMUNSTER
RIDER: ANDREWMUNSTER

Vi utrustar bilverkstäder
med all tung utrustning
NOVO MONO SUIT V2
NOVO MONO SUIT V2

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.

Vi säljer, installerar och servar all
utrustning för verkstäder:
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• Lyftar • Däckmaskiner
• Hjulinställare • Kompressorer
• Oljeutrustning • Avgasutsug
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RPM Service AB
Vi utrustar bilverkstäder
med all tung utrustning

23.500:-

Vi säljer, installerar och servar all

SUPER utrustning
SINGLE för verkstäder:
• Lyftar • Däckmaskiner

Vi ligger på Europas
STÖRSTA reservdelslager!

• Hjulinställare
• Kompressorer
För
mer information,
besök
• Oljeutrustning
• Avgasutsug
www.ravaglioli.it

Butik/ Reservdelar: 0951 - 773 45
Vi samarbetar med
DÄCKOMLÄGGARE

RAVAGLIOLI,
& AIRCENTER
Kompakt
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i verkstaden, klarar av
buss- och lastbilsdäck
RPM
samt Super singel
däck.Service AB
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i servicebuss.
08-711 18 90, www.rpmservice.se
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Passa på!
12 nummer 2 år
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Inom Sverige
Utanför Sverige (inom norden) 779:-
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SVERIGE
Porto Betalt

Namn:
Adress:
SVARSPOST
788 066 000

Postnr&Ort:

792 20 MORA

Tel:
OBS! PRISERNA GÄLLER ENDAST INOM SVERIGE.

Prenumerationen övergår i en bekväm tillsvidareprenumeration.
Beställningen går även att göra på www.snowrider.se
Kontakta oss för prenumeration utanför Sverige pren@snowrider.se

POSTTIDNING B

SnowRider, Sågbacksvägen 8, 792 91 Mora

svedea.se
0771-160 190
info@svedea.se

En livslång passion förtjänar
snabb hjälp.

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 55 000 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

