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Sedan förra säsongen har SNOFED stått utan samarbete med någon försäkringsgivare gällande privatoch klubbförsäkringar för snöskoter. Vår kollektiva
olycksfallsförsäkring för medlemmarna har rullat på
som vanligt och har fungerat bra. Sedan vi avslutade
delar av vårt samarbete med Gjensidige för drygt ett år
sedan har arbetet med att skapa ett nytt och givande
samarbete med en ny samarbetspartner intensifierats.
Glädjande så kan vi nu meddela att vi har hittat rätt
och att vi under våren nu kommer gå ut med mer information till våra medlemmar via tillgängliga kanaler.
Att det dragit ut lite på tiden beror till största delen på
att vi först och främst ville få till ett avtal och en produkt som är gynnsam och fördelaktig för alla parter,
såväl organisationen, föreningarnas medlemmar och
vår samarbetspartner.
Möjligheterna till förbättrade och större intjäningsmöjligheter är en viktig detalj som varit med genom hela
processen. Det bolag som vi nu har valt att gå vidare
med har i våra kontakter påvisat stort kunnande, nytänkande och intresse för produktutformningen ur ett
kundperspektiv. Vi och försäkringsbolaget är övertygade om att detta samarbete kommer att bli bra och bidra
till det mervärde som måste ingå i en bra försäkring för
våra medlemmars privata och föreningsägda snöskotrar.

Trots att antalet aktörer som har Transportstyrelsens
godkännande att anordna förarbevisutbildningar för
snöskoter knappast har varit flera än vad de är idag så
kan det för många vara svårt att finna en utbildningsplats och det kan upplevas som otillfredsställande eftersom förarbevis är ett krav sedan många år. De som
inte hann få en formell behörighet via sitt B-körkort
börja närma sig 40-årsåldern och det betyder att det
är många som konkurrerar om utbildningsplatserna
jämsides med 16-åringarna. För de som har långt till
närmsta SNOFED-utbildare kan vår distansutbildning
vara ett alternativ. Praktisk körning görs sedan hos
SNOFED-utbildare och det hela avslutas på plats med
teoriprovet.
Använd QR-koden för att hitta din SNOFED-utbildare, oavsett om du behöver slutföra din distansutbildning eller gå en komplett utbildning på plats.

Distansutbildningen:
www.snofed.se/distansutbildning

SNOFED-studiehandledare:
www.snofed.se/studiehandledare-2

Yrkesförarbevis Terränghjuling
Enligt arbetsmiljölagen krävs det att arbetstagaren har erforderlig utbildning
för att framföra terränghjuling under tjänsteutövning.
Vi erbjuder utbildning för yrkesmässig användning av terränghjuling, vid både fast och tillämpad terrängkörningsbana i Sollefteå, eller hos någon av våra samarbetspartners på andra platser runt om i
Sverige. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns just för er. Utbildningen
vänder sig till såväl erfarna som oerfarna förare av terräng-hjuling. Vår utbildning är granskad och
godkänd av Arbetsmiljöverket.
Det finns även möjlighet att genomgå en s.k. 8 timmars repetitions-utbildning,
”avrostning”, om man redan har ett yrkesförarbevis sedan tidigare. Normalt
sker detta med ca 5-års intervaller.

Tel. 0620-68 35 90 • snofed@snofed.se • www.snofed.se

High Coast Media 2019

Äntligen! Ny skoterförsäkring på gång

