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HJÄLMKRAV
DET TORDE inte ha undgått
någon skoterintresserad att det från
1 januari 2016 råder hjälmkrav
på snöskoter och terrängskoter.
(fyrhjuling) Anledningen till det
är att man på så sätt kan undvika
ett antal dödliga olyckstillbud samt
undvika allvarliga huvudskador.
För barn upp till sju år får man använda ”annan typ av huvudskydd”
än motorcykel- och mopedhjälm.
Barns nackmuskler är inte fullt utvecklade och det kan vara lämpligt
med exempelvis en lättare skideller ishockeyhjälm.
Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
undantag från kravet att använda
skyddshjälm. Återstår att se om
så kommer att ske när det gäller
vilken typ av hjälm som godkänns
för de som kör i arbetet?

Försäkrade medlemmar
VÅRA MEDLEMMAR är
olycksfallsförsäkrade under arbete
på skoterled. Genom vårt samarbete med Gjensidige och Försäkringsproduktion AB kan du som
medlem försäkra din snöskoter till
en rabatterad premie. Förbesiktade och stöldskyddsmärkta fordon
ökar din rabatt ytterligare!

SNOFED

– för snöskoterägare och snöskoterklubbar
VI ÄR RIKSORGANISATIONEN för Sveriges snöskoterklubbar, med
möjlighet till individuellt medlemskap. Genom ett samarbetsavtal med SVEMO, Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, erbjuds även SVEMOanslutna klubbar att bedriva förarbevisutbildning genom oss, helt utan krav
på anslutning till två organisationer.

SNOFED

– Sveriges största utbildningsorganisation för förarbevis
SNOFED utformar utbildningar och tar fram utbildningsmaterial som hör
till snöskoter, terränghjuling och moped klass II. Kansliet offerterar också
utbildningar för terränghjuling och snöskoter för yrkesmässig användning.
Utöver våra utbildningsböcker kan du också beställa ledkryss i vår
webbshop. Där finns också vår populära spade som varje snöskoterförare, skidåkare och isfiskare borde ha i packningen och i
bagageutrymmet på bilen!

SNOFED
– För dialog och delar med sig av kunskapen
SNOFED är remissinstans i frågor som rör de förarbevispliktiga fordonen.
Vi för snöskoterägarnas talan i Fjällsäkerhetsrådet. Vi ingår i Nationella Snöskoterrådet. Vi informerar företag och privatpersoner, sprider kunskaper om
säkerhetstänkande och vilka regler som gäller för snöskoter, terränghjuling
samt moped klass 2.

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

