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Siden lov om motorferdsel i utmark ble innført i 1977 har veldig mange lagt ned mye arbeid for å
bedre vilkårene for snøscooterkjørere i hele landet. Mye har vært prøvd og mange gode erfaringer
finnes på at kommunene kan etablere snøscooterløyper og samtidig ivareta andre interesser. Likevel
er det først nå en regjering gir lokal forvaltning til et betydelig antall kommuner.
Vi håper på en snarlig lovendring som gir alle kommuner denne muligheten, men til det skjer må vi
forholde oss til forsøket og de tilhørende forskriftene, samt de egne forskriftene som gjelder for
Nord-Troms og Finnmark. Uansett hvor og hvordan løyper blir etablert er det viktig at kjøringen
skjer i ordnede former. Skulle det bli mange konflikter forbundet med løyper vil det stikke kjepper i
hjulene for en lovendring.
Derfor ser vi det som viktig å kunne lære av hverandre for hvordan etablering og drift kan gjøres.
Sikre løyper og gode holdninger blant kjørerne gjør at vi unngår alvorlige ulykker, men hvordan
skal vi få dette til? Hver og en lokale klubb sitter med noen erfaringer, gode som dårlige. Med en
felles forening hvor denne informasjonen samles, og deles, vil vi ha større muligheter for å lykkes.
Vårt mål er løyper for snøscooterkjøring, skånsomt for miljøet og uten å forstyrre andre.
Snøscooterklubbene i Tydal og Selbu tok i forbindelse med et folkemøte i okt 2012 initiativ til å
danne et fellesråd. Mye er på plass som hjemmeside, god kontakt med mange dyktige
snøscooterentusiaster over hele landet, registrering i frivillighetsregisteret, bankkonto osv. Nå håper
vi å samle flest mulig klubber for å stake ut kursen videre for SKFR, en felles forening drevet av og
for klubbene selv.
Håper dere finner dette interessant og vil være med å bygge opp fellesrådet.
Alle klubber kan delta med så mange de ønsker. Èn meldes inn som landsmøtedelegat med
stemmerett. De øvrige fra samme klubb blir observatører.
Vi ønsker navn på kandidater til styret og saker som ønskes diskutert i løpet av samlingen.
Møtet vil finne sted på Best Western Hotell. De holder til kun fem minutter unna Oslo Lufthavn
Gardermoen med shuttlebusser hvert 20. minutt.
Deltakeravgift inkl lunsj, 3-retters middag lørdag kveld og overnatting i enkeltrom m/frokost er
1240,Foreløpig program og påmeldingsskjema er vedlagt.
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