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MYCKET SNÖ betyder ett ökat 
intresse för snöskoter och förar-
bevis. För SNOFED så märks det 
ökade intresset av som mest inför 
skotersäsongen som kommer efter 
en snörik vinter. Medlemsfören-
ingar som inte har haft någon verk-
samhet på några år vaknar till liv 
igen och går åter in som medlem-
mar i SNOFED, beställningarna av 
utbildningsböcker kommer tidigare 
på hösten och lämnar kansliet i allt 
större antal. Människor som inte 
hann ordna sitt förarbevis i vintras 
anmäler sitt intresse och vill helst 
hade det färdigt så snart höstens 
första ishinna har lagt sig på bilens 
vindruta.

Snön fördelar sig som bekant lite 
ojämnt över landet och av fullt goda 
skäl så väntar många handledare 
med att starta säsongens förarbevis-
utbildning till dess att de känner 
sig helt säkra på att det kommer att 
finnas tillräckligt med snö för att 
slutföra utbildningen på. Teoriun-
dervisningen kan naturligtvis ske 
utan snö men förarbeviseleven av 
idag vill som regel gärna veta ganska 
exakt när utbildningen är färdig och 
när de kan tänkas ha förarbeviset i 
handen.

Under förra säsongen gjorde SNOFED 
ett försök med förarbeviskurser på 
distans. Ovärderligt för de som sak-
nar utbildningsmöjligheter på sin 

hemort. Teoriutbildningen genom-
fördes på samma sätt som en vanlig 
förarbevisutbildning men med den 
skillnaden att elever och lärare kom-
municerade i tal, skrift och bild via 
skärmar. Kursledaren ledde utbild-
ningen via ett avancerat distansut-
bildningsverktyg medan eleverna 
kunde välja om de ville delta via 
dator, surfplatta eller smartphone. 
Den praktiska körningen samt teori-
provet gjordes sedan hos någon av 
våra skoterklubbar. Inte sällan på 
en ort till vilken eleven hade någon 
naturlig koppling. Precis som det 
brukar vara.

Med önskan om en lika snörik och 
givande vinter som den 2017 - 2018!

Fullt upp  efter snörik vinter

Allt tyder på att SNOFED kommer att arrangera

distansutbildning även under kommande säsong.

Läs mera på vår webbsida eller använd QR-koden! 


