
UNDER EN RAD ÅR HAR SNOFED haft samar-
bete med Gjensidige, som erbjuder skoterförsäkringar 
och försäkrar SNOFED-medlemmar under arbete på 
skoterled. Gjensidige har nu köpt Försäkrings-
produktion AB, vars specialiteter är bl a 
ATV- och snöskoterförsäkringar. 

SNOFED och Försäkringsproduktion 
introducerar nu ett nytt försäkrings-
koncept som:
• Förbättrar klubbarnas ekonomi
• Minskar stölder och bedrägerier samt ökar san-
nolikheten att återfinna stulna skotrar
• Förstärker mervärdet av medlemskap i din skoterklubb 
och underlättar därmed rekrytering av nya medlemmar. 

I SNOFED:s nätverk kommer vi att rekrytera 
personer som får behörighet att på försäkrings-
bolagets uppdrag besikta och stöldskyddsmärka 
medlemmarnas skotrar.

• Varje utförd besiktning innebär pengar till din skoter-
klubb!
• Varje genomförd stöldskyddsmärkning innebär 

ersättning till din skoterklubb!

Nya medlemsfördelar i SNOFED-
ansluten klubb
• Stöldskyddsmärkning till lägre pris än i 
allmänna handeln.
• Med stöldskyddsmärkt snöskoter får 
medlemmen larmkedjan CrimeAlert.

• Medlemmar i SNOFED-ansluten klubb, 
med besiktad snöskoter och/eller stöldmärkt skoter 

kommer att erbjudas en rabatt enligt trestegsmodell på 
försäkringspremien!

Mer information och nyheter följer på våra upp-
dateringsträffar och på snofed.se!

Tel. 0620-68 35 90 • snofed@snofed.se • www.snofed.se
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SNØSCOOTERKLUBBENES FELLESRÅD 
(SKFR) och Sveriges snöskoterägares riksorganisation 
(SNOFED) träffades i Östersund under två dagar där 
man bytte erfarenheter och kom överens om att bilda 
en gemensam organisation som dels skall samverka för 
likartade regler, märkning av leder, skyltning m.m. i 
Skandinavien men även arbeta på det internationella 
planet med International Snowmobile Council. (ISC) 

Sverige har ju sedan länge haft stora möjligheter till 
skoteråkning medan norska entusiaster nu står i start-
groparna sedan Stortinget sagt ja till att öppna för åk-
ning efter leder även där. Båda organisationerna ser fram 
mot ett givande samarbete som skall gagna skoteråkarna 
och skoterklubbarna i våra två länder. Det finns också 
en förhoppning att vi även skall kunna få med Finland 
i samarbetet. ”Då får vi kanhända ändra namn från 

Scandinavian till Nordic men det gör vi i så fall väldigt 
gärna”, betonar både Erik Kirkvold och Kjell Landén. 
 
Första styrelsen består av Peter Granåsen och Kjell Lan-
dén från SNOFED och Erik Kirkvold och Knut Furan 
från SKFR. Ordförande i den nybildade organisationen 
är Kjell Landén från Idre.

Företagsköp ger fördelar

Skandinaviskt förbund för snöskoterklubbar -
Scandinavian snowmobile association

Skoterriksdag
Boka in 21-22 november för
skoterriksdagen 2015. 
Håll utkik i era brevlådor och
på snofed.se. Mera om plats
och program kommer!


