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Nationellt snöskoterforum
26-27 mars 2009 i Östersund

Nationella Snöskoterrådet tillsammans med Östersunds kommun och Östersunds 

snöskoterklubb hälsar dig varmt välkommen till Gamla teatern i Östersund för det femte 

Nationella snöskoterforumet den 26-27 mars 2009!

Forumet är ett viktigt tillfälle där alla aktörer i ”snöskoter-Sverige” får möjlighet att följa och 

påverka Nationella Snöskoterrådets verksamhet.

För andra året i rad leder Staffan Ling forumet.

Programmet innehåller information och lägesrapporter om olika aktiviteter som rådet har 

genomfört och planerar. Vi kommer också att berätta om skoternyheter och diskutera hur vi 

får med alla snöskoteråkare i dialogen.

I Östersund kan du njuta av livet året om

Här finns mycket som är unikt, som bidrar till livskvalitet och att man mår bra. Staden är 

lagom stor med särpräglad atmosfär, puls och charm! Naturen är nära, med vidsträckta 

skogar, mäktiga fjäll och vatten så långt ögat når.

ÖSSK (Östersunds Snöskoterklubb) bildades 1971. Klubbens arbete består av att hålla 

lederna i trim, samt att verka för spridningen av god snöskoterkultur genom aktiviteter, 

tävlingar och utbildningar.

I Nationella Snöskoterrådet ingår 

Vägverket, Naturvårdsverket, 

Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen 

Norrbotten (representerar Sveriges 

länsstyrelser), Kommunförbundet 

Norrbotten (representerar Sveriges 

kommuner), Sametinget, Sveriges 

Snöskoterägares Riksorganisation 

(Snofed), Sveriges snöskoteråkares 

centralorganisation (SSCO) och 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF). 

Kontaktperson för Nationella 

Snöskoterrådet: Jan Lindgren, 

Vägverket Region Mitt, 0611 -  

443 38, jan.lindgren@vv.se
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10-11 Samling med fika.

11-12 Välkommen till Östersund!

 Jens Nilsson, Östersunds kommun

 Jan Sund, Östersunds snöskoterklubb

 Lägesrapport från Nationella Snöskoterrådet

 Håkan Wennerström, ordförande i Nationella Snöskoterrådet

 Jan Lindgren, samordnare i Nationella Snöskoterrådet

12-13 Lunch

13-17 Lägesrapport från Nationella Snöskoterrådet

 Korta rapporter från olika aktiviteter, bl a

 - Senaste nytt om miljödieselskotern som nu har turbo och 

 katalysator, Håkan Larsson, Malgomajskolan Vilhelmina

 TEMA:HUR FÅR VI EN BRA DIALOG MED HELA SNÖSKOTER-SVERIGE?

 Det är coolt att vara säker!

 Dan Lang, Skotercrossåkare från Duved

 Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket och Fjällsäkerhetsrådet

 Matts Nilsson, Polisen

 Bra sätt att kommunicera med ungdomar!

 Björn Friström, Chefredaktör på tidningen Snowrider

 Tomas Berntsson, ToBe Technology

19- Middag och underhållning

Program 
Nationellt snöskoterforum 26-27 mars 2009

Dag 1 Torsdag 26 mars Dag 2 Fredag 27 mars

8.30- TEMA: FÖRARBEVIS

12.30 Information om det nya förarbeviset för 
snöskoter

 NN, Transportstyrelsen

 TEMA: SKOTERNYHETER

 Triboron – en miljövänlig ersättare till 
2-taktsolja

 Robin Granberg, 

 Friboron Produktion AB

 Så gick det till att bygga en ny  
svensk snöskoter!

 Anders Sterner, Snowolverine

 Skoternyheter 2010!

 Björn Friström, Chefredaktör på 

 tidningen Snowrider

 Hur ser snöskotrarna ut 2020?

 Ed Klim, Ordförande i ISMA 

 (International Snowmobile 

 Manufacturers Association)

 Avslutning

 Håkan Wennerström, ordförande i

 Nationella Snöskoterrådet

13.00 Lunch
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Anmälan till Nationellt 
Snöskoterforum 
26-27 mars 2009 i Östersund

Vid anmälan uppge:

•	 Att	det	gäller	”Snöskoterforum” 

•	 Namn,	organisation,	adress,	ort,	telefonnummer 

•	 E-postadress	(för	bekräftelse	av	anmälan) 

•	 Ev	specialkost	(allergi) 

•	 Att	du	vill	delta	i	middagen	(ingår	i	avgiften) 

•	 Boendebeställning 

•	 Bokning	av	kompletterande	aktiviteter	och	ev	 

 weekenderbjudande 

•	 Faktureringsadress	för	avgift,	aktiviteter	och	boende

Anmälan sker senast  
den 13 mars till:

Turist- & Kongressbyrån i 

Östersund, 831 82 Östersund

E-post.	 	kongress@ostersund.se 

Tel.  063-144010 

Fax.  063-127055 

Kontaktpersoner: Tina Happe eller 

Märit	Blixth

Kostnad för konferensen inklusive 

luncher och middag 500 kr 

(exkl moms) 625 (inkl moms) 

faktureras.

Ideella organisationer deltar 

kostnadsfritt (gäller högst två 

deltagare per förening/klubb). 

En	ideell	förening	får	gärna	

anmäla fler, men då debiteras 

konferensavgift för varje person 

utöver de två som deltar gratis. 

Resor och boende betalas av 

deltagarna själva.

Boende har vi förbokat för deltagare (pris inkl moms) 

Best	Western	Hotel	Gamla	Teatern	enkelrum,	810	kr		  

Best	Western	Hotel	Gamla	Teatern	dubbelrum,	1175	kr 

Best	Western	Hotel	Gamla	Teatern	budgetrum	enkelrum,	670	kr 

Best	Western	Hotel	Gamla	Teatern	budgetrum	dubbelrum,	895	kr

Hotell Älgen enkelrum, 495 kr 

Hotell Älgen dubbelrum, 795 kr

Pensionat	Björnen	enkelrum	(dusch/WC	i	korridor),	350	kr 

Pensionat	Björnen	dubbelrum	(dusch/WC	i	korridor),	550	kr 

Pensionat	Björnen	3-bäddsrum	(dusch/WC	i	korridor),	700	kr 

Pensionat	Björnen	4-bäddsrum	(dusch/WC	i	korridor),	850	kr



Weekenderbjudande
Stanna i Östersund över helgen och  
njut av vinteraktiviteter

Åk långfärdsskridskor på Storsjön  
250 kr/skridskohyra

Hyr skridskor i Vinterparken och ta en tur på Storsjön.  
Fika finns att köpa i  Vinterparken

Längdskidåkning (hyra av skidor i ÖSK)  
250 kr/skidhyra

Åk skidor i ÖSK-området där det finns många spår i 
varierande längder

Halvdags skotertur till Svartsjöarna inkl lunch  
1740 kr/skoter

Turen går till Svartsjöarna där lunch över öppen eld serveras 
(ca 4 tim) Turen utgår från Frösö Park och hämtning/
lämning i Östersunds centrum ingår.

Heldags skotertur inkl besök på Moose Garden, 
lunch och fika

Turen går via Moose Garden med ett besök hos Sunes tama 
älgar och en fika. Sedan går turen till Svartsjöarna där det 
serveras	lunch	över	öppen	eld.	Efter	pausen	går	turen	till	
Vinterparken och sedan vidare tillbaka till Frösö Park. Turen 
utgår från Frösö Park och hämtning/lämning i Östersunds 
centrum ingår. (ca 6 tim)

Turistbyrån kan hjälpa dig att 

skräddarsy din vistelse efter dina 

önskemål. 
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