
 

 

Nu står vi åter inför en ny härlig skotersäsong 2021/2022 

Svegsbygdens Skoterklubb erbjuder 35 mil skoterled som också ingår i Nordic Areas 300 mil 

skoterled. Det finns arbetslag i Sveg och byarna runt omkring som sköter dessa, hör av dig om du vill 

hjälpa till. Klubben har även ett antal raststugor och vindskydd med ved som medlemmar fritt kan 

utnyttja. 

Klubben har behov av fler frivilliga som kan hjälpa till inom:  

• Aktivitetsgruppen, här kläcker vi nya idéer om aktiviteter och hur de ska genomföras.  

• Försäljning av korv/hamburgare/ledkort mm vid aktiviteter.  

• Renovera byggnader, broar mm.  

• Underhåll av lederna.           

                                                               

Vill du hjälpa till eller har några frågor, kontakta: Melving 070-2956340, Carola 0707–977396 eller 

Thomas 070–5759531. 

Våra leder är BETALLEDER inom Nordic Area systemet, vilket innebär att det inte är tillåtet att köra 

snöskoter på våra leder utan betald ledavgift. Ledavgiften går oavkortat till ledunderhåll. 

Klubben vill framföra ett stort tack till de markägare som upplåter mark till våra skoterleder. 

 

Avgifter säsongen 2022 

• Ledavgiften inklusive familjemedlemskap i Svegsbygdens skoterklubb är 700 kr per skoter. 

• Om familj använder flera skotrar är ledavgiften för övriga skotrar 400 kr per skoter.   

• Dagkort 150kr. 

• Medlemskap 200 kr per familj, inkluderar familjemedlemmar boende på samma adress. Från 

2022 kommer det ej att tryckas medlemskort, de pengarna läggs på ledunderhåll istället.  

• Veteranskoter (30 år gammal) gratis ledbevis efter man betalat in medlemsavgift. Kontakta 

klubben för info.  
 

Skoterledskarta för Nordic Area, täcker delar av Härjedalen, Dalarna och Hälsingland. Kartan kostar 

200 kronor och finns att köpa hos skoterhandlare och mackar i Sveg. Kan även beställas från 

skoterklubben och priset blir då 230 kronor inklusive porto. 

Betalning sker till bankgiro 5041–3111 eller Swisha nummer 123 616 2135 och glöm inte att ange 

namn, adress och gärna mailadress samt vad betalningen avser.   

Ledbevis och kartor översändes efter mottagen betalning.  

Nu hoppas vi att aktivitetsgruppen kommer igång och många är intresserade att hjälpa till, så att det 

blir flera roliga aktiviteter denna säsong. Vi planerar arrangera Björnåsträffen i slutet av mars, och 

inför den har vi några spännande nyheter på gång. 

Följ oss på vår hemsida www.svegsbygdenssk.se och Facebook/ Instagram för information och 

ledstatus under säsongen.  

Vi ser fram mot en riktigt bra vinter så ses vi på lederna! 

SVEGSBYGDENS SKOTERKLUBB   

http://www.svegsbygdenssk.se/

