
Europeiska mästerskapet i snöskoterenduro 
avgörs under legendariska Giant.

Snöskoterenduro är en gren som uppstått i 

Kemijärvi i finländska Lappland. Grenen testar 

både snöskotern och föraren. Giant har ordnats 

sedan 1991 och i tävlingen körs en sträcka 

på ca 500 km under två dagars tid i grenens 

hemtrakter. Årets Giant körs 9–11 mars 2017. 

Samtidigt tävlar förarna om Europamästerskapet 

i snöskoterenduro.

Giants snösäkra rutter går i huvudsak ute i 

ödemarken nära polcirkeln. Arrangörernas 

gedigna erfarenhet garanterar alla tävlande en 

utmanande och oförglömlig snöskoterupplevelse. 

Tävlingen har från år till år fått större 

uppskattning inom grenen: under årens lopp har 

bl.a. Kirk Hibbert, Paul Mack och Craig Hansen 

deltagit i tävlingen.
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Tävlingsklasser och priser

Giant består av fyra tävlingsklasser: juniorer, seniorer, kvinnor och veteraner. Hela familjen kan 

alltså delta i tävlingen. Utöver upplevelser utlovas det fina priser till vinnarna, tidigare år bl.a. 

fyrhjulingar. Prisernas sammanlagda värde är 30 000 €.

Competition classes

EC Senior LC: Pro klassade +18 år förare. L/C 600cc snöskotrar

EC Veteran: +40-åringar och förare som fyller 40 år samma år. L/C 600cc snöskotrar

EC Woman: +18 år kvinnor. L/C600cc snöskotrar

EC Junior: 15–18*-åriga flickor och pojkar med T-körkort. F/C 600cc snöskotrar 

* fyller 18 år 2017 och yngre

Tävlingsförloppet

Dag 1: Starterna sker från kl. 9 vid tävlingscentret 

och de tävlande åker ut till specialsträckorna 

med 1 minuts mellanrum. SS1 åks på oplogade 

skogsbils- och vintervägar i riklig snö. SS2 och 3 

går längs mäktiga fjällandskap. Dagen avslutas 

vid tävlingscentret med 1 timmes service.

Dag 2: Starten sker i omvänd startordning. 

Specialsträckorna dag två körs längs oplogade 

skogsbilsvägar, längs snabba snöskoterrutter 

och mitt i skogen längs ett spår som stampats 

upp med snöskoter. SS8 är dagerns killer som 

suger den sista musten ur förarna. De varierande 

rutterna bjuder på utmaningar även för erfarna 

åkare.

Hur kommer jag med?

Deltagaren behöver en nationell licens och ett 

tillstånd från sitt förbund. På plats klarar du dig 

med engelska, men det finns även tolk (svenska, 

engelska, ryska) om det behövs. Vi hjälper vid 

behov deltagarna med praktiska arrangemang.

Anmälan senast 2 mars 2017 

och mer information på:  

www.giant.fi


