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ÅRSMÖTE

och Nationellt Snöskoterforum 2012
SNOFED:s årsmöte hålls i anslutning
till Piteå snöskoterklubbs mässa på
Nolia 2 februari. Den helgen pågår
också Nationellt snöskoterforum.
Sista forumet inom ramarna för snöskoterrådets överenskommelse som
upphör vid nyår.
Vi har haft för sed att variera ort att
hålla årsmötet på. Nu blir det Piteå
ännu en gång. Dels för att det känns
bra att hålla mötet i anslutning till ett
skoterevent men det möjliggör också
att deltagande föreningar kan närvara vid två arrangemang vid en och
samma resa. De medlemmar vi möter

på årsmötet brukar också dyka upp
på Nationellt Snöskoterforum.
Nolia kommer att fyllas med skotrar
för provkörning, uppvisning av freeridegänget Icebound och en massa
annat som hör intresset till. Inomhus
finns gott om montrar och inspirerande saker att ta del av för skoterentusiasten. Ni är alla varmt välkomna!
I skrivande stund är det fortfarande
inte känt under vilket departement
och myndighet som skoterfrågorna
kommer att hanteras framöver.
Oavsett vilket så är det dags att sko-

terfrågan hanteras på ett sådant sätt
att det blir tydligare för alla vad snöskotern innebär för besöksnäringen,
den lokala ekonomin och för hela
landet. Man uppskattar att skoterintresset omsätter minst fem miljarder
kronor årligen i. Länsstyrelsen har
uppgett att det bara i Jämtlands
län handlar om en miljard. Det finns
uppskattningsvis mera än 5000 mil
vinterled i Sverige. Visst skulle det
vara bra om dessa mil fick erkännande som en del av infrastrukturen?
Det är ju inte bara skoterförare som
använder lederna.

NYA KÖRKORTSBEHÖRIGHETER 19 JANUARI 2013
En bit in på 2013 införs nya
regler som rör dig som transporterar skotrar på släpvagn. De nya
bestämmelserna ändrar också
förutsättningarna för dig som
tänker ta A-behörighet i vår och

sneglar på en MC-registrerad
fyrhjuling, ATV.Du kommer också
fortsättningsvis att få köra sådana
fordon-släpkombinationer som du
hade rätt att köra med B-kortet
vid tiden som du tog det. För dig

UTÖKAD B-BEHÖRIGHET
För att få utökade B-behörighet krävs att du gör ett särskilt
körprov. Ett godkänt prov ger villkorskod 96 på körkortets
baksida. Det innebär i korthet att du får köra ekipage med
en totalvikt på 4250 Kg sammanlagt. Men precis som förut
så måste bilens maximala släpvagnsvikt tas i beaktande.
Körkort med behörigheten A som tagits efter 19 januari kommer inte ge
rätten att köra fyrhjuliga motorcyklar, fyrhjulingar som MC-registrerats.

SNOFED
Hågesta 7, 881 41 Sollefteå
Telefon: 0620-68 35 90, Fax: 0620-68 35 91

www.snofed.se

som redan har ett B-kort innebär
det att släpets vikt inte får överstiga bilens tjänstevikt samt att
ekipagets sammanlagda totalvikter inte överstiger 3500 Kg.

TIPSA OCH SÖK
PÅ SNOFED.SE
Utbildare kan via en enkel funktion
på snofed.se tipsa om planerade
utbildningar. Många potentiella förarbeviselever (särskilt de som ännu
inte är medlemmar i skoterklubben)
söker på nätet. Många ringer också
till SNOFED och hänvisas till lokala
utbildningar. Kommer tipsen in till
webbsidan hittar flera till sin utbildning snabbare.

