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Ingen ISC-kongress
till Sverige 2015

Efter överläggningar vilka beskrivs som intensiva beslutade ISC:s
selection committee att delstaten New York ska står värd för
kongressen 2015 vilken förläggs till Niagara Falls, NY. Kongressen
2014 anordnas av delstatsorganisationerna i western chapter och
förläggs till Keystone, Colorado.
Vid flera tillfällen har människor vi blivit bekanta med vid tidigare kongresser sökt sig till Sverige på egen hand för att köra
snöskoter. Uppenbarligen har SNOFED:s ansökan ökat nyfikenheten på Sverige ytterligare. I ett brev från ordföranden för ACSA,
Terry Durby, till SNOFED:s ordförande Peter Granåsen i slutet på
september säger man sig vara intresserade att komma till Sverige
vid en annan tidpunkt för att utbyta erfarenheter om snöskotern ur
en Nordisk och Europeisk synvinkel. ISC-kongressen hålls i regel
på försommaren och vi anar en önskan om att ett kunskapsutbyte
på plats i Sverige gärna får ske när det är snöskoterföre.
ISC: International snowmobile congress
ACSA: American council of snowmobile associations

Dubbelt upp I Falun
Allt sedan SNOFED började med renodlande utbildarträffar har
den i Falun varit den största; med flest antal deltagare och de
mesta diskussionerna. Därför är det självklart att vi kommer dit i
år också. Till Falun kommer många handledare och examinatorer
som verkar i områden där det finns både konkurrens från andra
utbildningsaktörer och en stor efterfrågan på förarbevisutbildningar från besökare.
Årets utbildningsträffar planlades redan på sensommaren så att
så många som möjligt ska ha haft möjlighet att delta vid en träff
innan utbildningssäsongen startar. Med anledning av det började
vi i Norrbotten och har sedan arbetat oss neråt i landet för att
möta upp i Falun 19 november.
17-20 november pågår också Nationellt Snöskoterforum på
högskoleområdet, Lugnet, Falun. Årets program är omfattande
och erbjuder såväl föredrag om bland annat snöskoter kontra
allemansrätten, uppvisning av elsnöskotern Elmacchina, uppvisningshopp med snöskoter och starke man-show med bröderna
Samuelsson.
Se www.snoskoterradet.se för mera information om program och
logimöjligheter.
SNOFED
Hågesta 7, 881 41 Sollefteå
Telefon: 0620-68 35 90, Fax: 0620-68 35 91

www.snofed.se

God uppslutning i
Bräcke

I år bytte vi Svenstavik mot
Bräcke som ort för vår
utbildarträff i regionen. Träffen
blev mycket lyckad med högt
deltagande vilket är positivt,
det är nog bra att några av
utbildarna som normalt kommer
till ”Jämtlandsträffen” redan
tidigare anmält sig till kommande
utbildarträff i Dalarna, annars
hade nog vi nog inte fått plats i
lokalen.

Tävla på snofed.se!

Utan kunskaper, utrustning och
handlingsberedskap för det
okända finns risken att råka illa
ut vid haveri eller olycka. Hur
mycket kan du om överlevnad,
nödåtgärder eller issäkerhet? Håll
utkik på snofed.se efter tävlingar
med användbara priser.

Årsmöte flyttat

Årsmötet kommer inte att
hållas i Lycksele 3 december
som beslutats tidigare. Vi flyttar
mötet framåt i kalendern och
håller det i anslutning till ett
större snöskoterarrangemang i
början av 2012. Håll uppsikt över
era inkorgar och vår webbsida
samt i kommande nummer här i
tidningen.

