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Det är bara att sträcka ut på Fryken och det går snabbt att tillryggalägga långa 
sträckor med långfärdsskidskor. FOTO: OLOV BERGQVIST 
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Långfärdsskridsko. En riktig skridskohelg med Friluftsfrämjandet

”Iskunskap och  
försiktighet krävs”
Att åka långfärdsskrid-
sko är ett härligt sätt 
att komma ut i naturen 
vintertid. 

– Man får ljus på den 
mörka årstiden och 
bra motion. Sporten 
kräver dock att man 
iakttar försiktighet 
och skaffar sig en god 
iskunskap, säger Olov 
Bergqvist, skridskole-
dare hos Friluftsfräm-
jandet.

Långfärdsskridskon i Sun-
ne drivs inom Friluftsfräm-
jandets lokalavdelning Ar-
vika-Sunne. Verksamheten 
beror starkt på vädret och 
ideella ledare. För att kun-
na ordna en långfärdsskrid-
skotur krävs vissa förut-
sättningar.

– Bra is förstås, vilket 
kräver tillfrysning och att 
snön inte faller tjockt på 
isen. Kunskap om att isför-
hållandena är lämpliga för 
turåkning. Det ska vara sä-
ker istjocklek och bra isyta. 
För att veta det krävs ofta 
räkning innan turen kan 
hållas. Gärna fint vinter-
väder samt turledare och 
deltagare, säger Olov Berg-
qvist.

En månad tidigare
Säsongen 2012-13 startade 
en månad tidigare än förra 
säsongen.

– Det började med en fin 
vinterdag den 2 december 
på sjön Björken, som nor-
malt fryser tidigt, berättar 
han.

Vid jul kunde Edanevik-

en njutas på en blandning 
av stöpis och nyfrusna isar. 
Januari 2013 inleddes med 
blidväder, vilket gjorde att 
många översnöade isar 
åter blev användbara för 
långfärdsskridsko. 

– Vi genomförde turer på 
Lersjöarna vid Norra Vi-
ken, Edaneviken och Glafs-
fjordens norra del.

Två turer
Långfärdsskridskoåkarna 
i Sunne åker gärna på de 
många sjöarna på höjderna 
väster och öster om Fryks-
dalen. Hittills den här sä-
songen har de varit snö-

stängda, så de får troligen 
vänta tills stöpningen bör-
jar i mitten/slutet av mars.

Men den gångna helgen 
kunde två turer genomför-
as. 

– Lördagsturen utgick 
från Skutboudden i Brun-
skog och gick på Norra Vär-
meln och ned runt öarna på 
Stor-Värmeln. Det var en 
tur som inleddes i ett fan-
tastiskt vinterväder, rena 
solterapin, berättar Olov.

Samtidigt krävdes bra 
flerskiktad klädsel efter-
som temperaturen vid start 
var minus 20 grader. 

– När man är ute och är 

aktiv i vintern är det den 
effektiva kylan som räk-
nas. Lördagsturen var möj-
lig att genomföra tack vare 
sol och att det var en mini-
mal vind, säger han.

Fryken förnämast
För Sunnes långfärdsskrid-
sko är den förnämsta sjön 
Fryken. 

– Den har nu börjat att 
frysa, som vanligt på Övre 
Fryken från Sunnesundet 
och norrut.

På söndag var förhållan-
dena lämpliga för en is-
kurs i tunnisåkning och 
vid startplatsen vid Eds-

björke hade isen en trygg 
tjocklek. 

– Bara några kilometer 
norrut tunnade den ut. Ge-
nom träning att bedöma is 
och fullständig säkerhets-
utrustning kan långfärds-
skridskoåkaren åka på isar 
som är direkt farliga om 
man inte har lärt sig nöd-
vändig isbedömning, säger 
han. 

Bedömning av is
Tunniskursen kunde ge-
nomföras. Alla deltagare 
fick pröva tunn is och man 
gick igenom hur man bedö-
mer när isen är för tunn.

– Då är det är dags att 
vända tillbaka i säkra spår.

Det är viktigt att förstå 
att förhållandena på en sjö 
som det har åkts på kan va-
riera kraftigt. 

– Exempelvis är norra de-
len av Glafsfjorden möjlig 
att åka på, medan södra de-
len var direkt farlig vid re-
kning i torsdags. På samma 
sätt kan man åka på bra is 
på Edaneviken, Norra Vär-
meln och på Lilla Värmeln. 
Däremot var huvuddelen 
av Stor-Värmeln söder om 
öarna i torsdags frusen 
med farlig is, av samma 
art som Glafsfjorden, säger 
Olov Bergqvist.

Friluftsfrämjandet i Sun-
ne utbildar ledare för ledar-
ledda turer där medlemmar-
na i Friluftsfrämjandet kan 
delta. Ett bra sätt att lära sig 
åka långfärdsskridsko på ett 
säkert sätt är att bli medlem 
i Friluftsfrämjandet och del-
ta i dessa turer. 

”På vinterns hittills finaste dag, de
ter. Här fann vi ett fantastiskt fikas
spana mot solen. 

Friluftsfrämjandets Olov Bergqvist testar istjockleken. 

Här har vi gruppen som åkte på Fryken i söndags, från vänster, Jan-Olov Löfven-
holm, Olov Bergqvist, Tapio Tikkanen, Gunbritt Nilsson, Carina Söderqvist och 
Anna Olsson. FOTO: PRIVAT 
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en 22 januari, åkte vi rakt söderut från Skutbergets badplats väster om Karlstad. En av de öar som man sällan kan landstiga på heter Stora Axelön. Den är känd för sina labyrin-
ställe på södra stranden med utsikt över nyisbildning söder om ön, ända ut till vindkraftverken på Gässlingegrund”, berättar Olov Bergqvist. På bilden ses Jan-Olov Löfvenholm 

FOTO: OLOV BERGQVIST 

Här kan det vara svag is. FOTO: OLOV BERGQVIST Säkerhetsutrustning måste man alltid 
ha med sig. Tapio Tikkanen visar vad han 
är utrustad med. FOTO: OLOV BERGQVIST 

För att mäta tjockleken på isen gör man först hål i 
isen med en pilk, sedan för man ner mätverktyget i 
hålet. Fem centimeters istjocklek blev det här.


