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Ny säsong 
 
 
Hej på er allesammans! 
 
Nu börjar det närma sig och förberedelserna börjar bli klara. Det kommer att bli märkesbyte 
efter att troget ha kört Arctic Cat under alla år jag tävlat på snöskoter. Jag kommer denna 
säsong att köra för Bengts Cykel & Motor/Skoterbutiken på en Lynx vilket ska bli otroligt 
spännande och roligt! Måste dock tala om att jag varit oerhört nöjd med mina ”gröna” 
maskiner genom åren då de både gått riktigt ”hårt” och varit driftsäkra/stryktåliga. Men när 
Bengan frågade mig i somras om jag inte skulle testa en Lynx till vintern såddes det ett litet 
frö i huvudet vilket nu ”blommat ut” till en beställning av ny maskin☺. 
 
I helgen var jag, pappa och Pär Bondesson från Sollefteå upp till Rovaniemi på Lynx Race 
School där Janne Tapio hade genomgång av den nya RS´en och delade med sig en del av sin 
digra erfarenhet. Det är alltid roligt att lyssna på folk som verkligen vet vad de talar om och 
det kan man väl minst sagt säga i att det handlade om i detta fall. Flerfaldig världsmästare, 
europamästare, finsk mästare etc. och som dessutom är den som är ansvarig för utvecklingen 
av Lynx tävlingsmaskiner. Det blev ett par intensiva dagar med bilresa till Luleå på torsdagen, 
25 mil i bil på fredag morgon upp till Rovaniemi. Fabriksvisning på förmiddagen (fredag) och 
Race School på eftermiddagen. Maskinen kommer att bli perfekt! Klockan 18.30 satte vi oss 
sedan i bilen och rullade mot Borlänge. Ett antal koppar kaffe och godisbitar senare dök jag i 
säng strax efter 04:00 för att sedan ”rumla” upp igen runt 09:00 för att hinna upp till 
Skoterbutiken i Djurmo för att hjälpa till på Skoterns Dag. Vad gör man inte för att få vara 
med om saker man tycker är riktigt roliga? Ett stort tack till min bror Tommy och hans två 
”kumpaner” Tobias och Adam som hjälpte mig att köra upp min fjolårsmaskin till 
Skoterbutiken på lördag morgon då jag var osäker på om jag skulle vakna i tid. 
 
Jag måste även passa på att berätta att jag nog blivit ”omvänd”… I fjol byggde vi hus, jag 
gillar hundar (även om jag inte äger någon själv) och nu har jag börjat gilla Volvo…☺! 
Genom Rolf Ericson Bil i Borlänge fick vi låna en alldeles ny Volvo V70 1,6 D Drive och jag 
kan bara säga: Vilken Bil! 1,6 liter, 109 hk låter som att det skulle vara otroligt slött men 
WOW vad bra den gick! Den tycktes rulla så oerhört lätt på vägen och gick dessutom väldigt 
tyst för att inte nämna dieselförbrukningen: 0,60 liter per mil i snitt på hela resan och då gick 
det väl inte helt ”lagligt” hela vägen… När man testade lite så verkade det inte speciellt svårt 
att komma under den förbrukning som Volvo själva skyltar med för modellen (0,49 l/mil). 
STORT TACK till er alla på Rolf Ericson Bil som lät oss låna denna härliga bil! Till alla er 
andra kan jag bara säga: åk till din närmaste Volvohandlare och be om en provtur! Du/ni 
kommer inte att bli besvikna! 
 
 
 



 

Nu blickar jag framåt mot december då maskinerna ska produceras och levereras till oss 
förare och så hoppas jag på en riktigt snörik vinter med massor av träning och tävling! Det här 
kommer att bli en otroligt rolig och spännande säsong som jag hoppas leder till massor av 
framgångar tillsammans med alla er! 
 
Vi ses snart;-) 
 
 
Skotersugna hälsningar 
 
# 95 Roger Karlsson 
Team Bengts cykel & Motor/skoterbutiken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyförvärvet! Jag längtar…☺! 
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