
Turrapporter 2002-03 - Solstaskäret@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapporter 

Säsongen 2002-03  

Datum Tur Delt / Grp

19/4 Semmeltur      9 / 1

18/4 Långfredagsmorgon på Alstern      4 / 1

12/4 Rannsjön och Östra Örten   4 / 1

7/4 Kvällstur Alstern, Brattforsheden      7 / 1

6/4 Med Olov på Trehörningen/Stor-Treen      11 / 1

5/4 Kungatronen störtad?      9 / 1

30/3 Stora Bör      5 / 1

29/3 Värmeln 29/3      14 / 1

28/3 Visten   2 / 1

23/3 Värmeln   20 / 2

22/3 Söökojan ToR   10 / 1

22/3 Sooköja - Äntligen!!!   12 / 1

22/3 Ö. Silen och St. Bör   6 / 1

19/3 Kvällsåkning i sol till månsken   3 / 1

16/3 Ledarkurs på norra värmeln   7 / 1

16/3 Värmeln i solsken åter i repris   40 / 2

16/3 Långsjön och Värmeln i oordning   16 / 1

15/3 Israpportörsträff - Snabba gruppen   7 / 1

15/3 Mariebergsviken till iskanten och lite till   14 / 1

15/3 Ledarkurs   8 / 1

15/3 Bomstad-Onsö i solsken   27 / 1

15/3 Värmeln i solsken   23 / 1

14/3 Tilas stoll och Yngen   4 / 1
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13/3
Inte för sent och inte för tidigt, men gärna tidigt 
eller sent   

5 / 1

12/3 Bomstadsbadet - Onsösundet   5 / 1

11/3 Skutberget-Torsviken (11-rännet)   3 / 1

9/3 Hult-Furuholmarna   6 / 1

9/3 Hult-Lakholmen   20 / 2

2/3 I Arns spår      17 / 2

2/3 Klacken styrbord   12 / 1

1/3 Räggårdsviken (after ski)   18 / 1

1/3 Segerstad   11 / 1

1/3 Skidtur till Timmeröarna   9 / 1

28/2 Milleviksskärgård/Lurö   4 / 1

27/2 Arnäs udde   3 / 1

26/2 Färd till Djurös hjortar      15 / 1

25/2 Korv på Mariebergsviken   100 / 1

23/2 Lurö och Eskilsäters skärgårdar      100 / 7

23/2 Skage fyr   13 / 1

22/2 Skage fyr   17 / 1

22/2 Första Grundkursen   20 / 1

22/2 Ekenäs - Lurö   7 / 1

22/2 Hammarö syd, grupp1   19 / 1

21/2 Hult -Fågelön   3 / 1

21/2 Brommösund-Sjötorp-Torsöbron   8 / 1

16/2 Skagene fyr lugna turen   19 / 1

16/2 Skage fyr - Östra Långholmen   20 / 1

15/2 Lugnt utanför Skagene   25 / 1

15/2 Ulvarennet   6 / 1

15/2 Vättern   12 / 1

15/2 Kattholmarna - Skage fyr - Drottninggrundet   25 / 1
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15/2 Familjetur i isgrottor   6 / 1

14/2 Fin-fint på Vättern   5 / 1

12/2 I vimlet på skridskofesten på Mariebergsviken   100 / 1

8/2 Skaggrisarna   16 / 2

2/2 Arnäs udde-Gåsskären-Skutberget   6 / 2

1/2 Skutberget-Onsön   14 / 1

1/2 Tjejhelg, Kil-Torsby   16 / 2

1/2 I Olovs fotspår      17 / 1

1/2 Lugn tur i blåsväder på Kattfjorden   32 / 1

31/1 Mjukstart på tjejhelgen   9 / 2

26/1 Torsvika - Mariebergsvika   8 / 1

26/1 På stålskenor genom järnets led   38 / 2

26/1 Gapern   35 / 2

26/1 Familjetur vid Bomstad   4 / 1

25/1 Kattfjorden   7 / 1

24/1 Bergslagspôjkera   3 / 1

20/1 Händelserik dag på norsk havsis   3 / 1

19/1 Långsjön-Värmeln      14 / 1

19/1 Ledartur   14 / 1

19/1 Kattfjorden   32 / 1

18/1 Gapern och Kattfjorden   6 / 1

18/1 Ledardag      34 / 3

16/1 Tingvalla isstadion   18 / 1

12/1 Väster Västra Takene, fast bättre   11 / 1

11/1 Mariebergsviken   50 / 1

11/1 Väster Västra Takene   8 / 1

11/1 Tur med gung utanför Timmeröarna   5 / 1

9/1 Blindgrisen - Bonäsudden      4 / 1

8/1 Premiär Mariebergsviken   8 / 1
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4/1 Stenudden Hammarö   20 / 1

1/1 Isen som försvann   16 / 1

28/12 Fiskvik-Örsholmen   21 / 2

28/12 Kristinehamn-Karlstad   15 / 1

27/12 Favorit i repris   15 / 1

27/12 Arnöskärgården och österut   9 / 1

27/12 Jäverön runt + Lindön   8 / 1

26/12 Segerstad/Kattfjorden   12 / 1

26/12 Lugn Annandagstur runt Kärrholmen      18 / 1

26/12 Arnön-mot Krhmn   7 / 1

25/12 Örsholmen-Arnön   6 / 1

25/12 Segerstad skärgård   13 / 1

24/12 Julaftonstur   7 / 1

22/12 Örsholmen-Arnön   20 / 1

22/12 Örsholmen - Rudsundet   27 / 1

22/12 Arnön   5 / 1

21/12 Visten   40 / 3

21/12 Grumsfjorden - Borgvikssjön   8 / 1

20/12 Kyrkebysjön-G:a Liljedal, Grumsfjorden   3 / 1

19/12 Månskenstur Örsholmen-Herrön   5 / 1

19/12 Månskenstur Örsholmen Alster   6 / 1

15/12 Kristinehamn-Karlstad      38 / 2

15/12 Arnäs udde   21 / 1

15/12 Kul tur med kultur   13 / 1

15/12 Örsholmen-Kärrholmen   9 / 1

14/12 Väse - Kristinehamn   13 / 1

14/12 Örsholmen-Arnön   19 / 2

14/12 Sätterholmarna runt, runt, runt   23 / 1

14/12 Lugna turer på Sättersholmsfjärden   36 / 2
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30/11 Mariebergsviken-Dingelsundet-Hammarösjön   22 / 1

28/11 Tingvalla istadion   30 / 1

24/11 Älgsjöarna   7 / 1

24/11 Hammarösjön   8 / 1

24/11 Södra Hyn   10 / 1

23/11 Hammarsjön   20 / 1

23/11 Älgsjöarna-Grytingen   9 / 1

23/11 Kroppkärrssjön   24 / 1

10/11 Bråtsjön-gösjön   12 / 1

3/11 Molkomsjöar   6 / 1

3/11 Lillsjön (Olsäter)   4 / 1

Summa 1912 / 144 

Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en turbeskrivning.  Länk till fotoalbum 
från turen. 

Tillbaka | 2001-02 | Privatturer 02-03 | Nuvarande säsong | 2003-04-25
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Turrapport 030419: Semmeltur@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Semmeltur 19/4 -03 

På sista semmeldagen, dvs påskafton hålls semmelturen. Huvudmålet med denna tur 
är att få en fin frukost, förstärkt med litet godsaker. Idag fanns semlor, tabascoägg, 
äppelkaka, bullar, påskbakelse och påskgodis. När man dessutom får sitta i en vårfin 
tallbacke, lyssna på fågelsång och prata minnen från vår rekordsäsong så kan livet 
inte vara så mycket skönare. 

Solstaskärets semmelfrukost i vårfin tallbacke norr Alsterstorp.

Vi gick igenom ett antal kandidater till årets härligaste tur. Det visade sig vara 
väldigt individuellt, men eftersom fyra av dagens deltagare hade varit med på de två 
Djuröturerna, så avgick nog Djurö med titeln 'Säsongens mål'.

Isen på Alstern idag hade förändrats drastiskt från långfredagen. Det gick inte längre 
att gå över råken norr om vår påstigningsplats norr Alsterstorp. Vi åkte därför 
söderut tills vi träffade på försvagad is en bit hitom där vi vände igår. Det var 
emellertid så härlig skridskoåkning på den åkbara delen att en vända inte räckte. 
Nej, det blev tre vändor och en väl synlig skridskobana innan vi nöjda gick av isen 
kl 7.45. Tack Alstern för en samling jättefina turer i säsongens slut!
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I och med dagens tur kunde fem av deltagarna fira exakt ett halvår på isen. Dessa 
jubilarer var Valter Lindén, Mikael Skog, Anneli Blom, Lena Skoglund och 
undertecknad.

Is

Kraftig förändring av isen från fredag. Det fanns inte längre någon gråaktig is. 
Den hade blivit grafitgrå. Den grafitgrå isen från fredag hade blivit svart och 
mycket uttunnad. Tack vare tidig start och flera köldgrader under natten kunde 
turen genomföras på hyfsat slät och hård åkyta. Med samma förändring ett dygn 
framåt är troligen Alstern inte mera åkbar denna säsong. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 11 km Sol. Vindstilla. En underbar 
vårmorgon! 

Valter Lindén, Anneli 
Blom 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport&foto: Olov Bergqvist | Fotoalbum | 2003-04-19 | Brattforsheden 
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Turrapport 030418: Långfredagsmorgon på Alstern@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Långfredagsmorgon på Alstern 18/4 -03 

Tidig start för långfredagsturen. Vi gick på isen 6.45 litet norr om Alsterstorp, där 
det inte fanns några problem med landlöshet. I år när påsken är så sen kan man ha 
tvivel om isen. Vi blev positivt överraskade av att den fina isytan från kvällsturen 
den 7:e april hade återställts genom påskveckans värme. De utlovade köldgraderna 
(av väder-siten ICM) uppfylldes exakt och gjorde åkningen möjlig - och med hög 
njutbarhetsfaktor. 

Härligt på Alstern. Hållbart tack vare tidig start och nattens 
köldgrader.

Denna morgon blev något av en viltsafari. Vi såg rådjur, räv och älg samt en hel del 
spår efter kända och okända djur. Vi träffade några nyligen anlända sädesärlor - 
hörde beckasin och orre och en melankolisk lom samt mängder av kvittrande 
småfåglar. Skridskoturen gick i lugnt tempo på västsidan av Alstern, där isen var 
som säkrast. Efter en dryg timme hittade vi en solig skogsslänt där vi fikade och 
skänkte en tanke till alla som ännu låg och sussade i sina sängar. Vi gick av isen 
8.30 då var den fortfarande åkbar.
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Is

Överlag fin hård isyta, med minimal bulighet. Grå is men även partier med 
skiffergrå is finns. Några råkar, som var lätt passerbara idag. Kräver kylgrader, 
enbart morgonturer efter kall natt rekommenderas. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 9 km Ett par minus till ett par plus. 
Sol, minimal vind. 

Valter Lindén 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport&foto: Lena Skoglund | Fotoalbum | 2003-04-18 | Brattforsheden 
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Turrapport 030412: Rannsjön och Östra Örten@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Rannsjön och Östra Örten 12/4 -03 

Fyra tappra mötte upp vid Tingvalla isstadion i ett överraskande fint väder. 
Egentligen är tur av den här sorten lite tillbaka till gamla tider och den lite familjära 
stämningen när alla känner alla. Tänk när deltagarrekordet var 10 och vi var tre som 
åkte Bergslagskanalen ...
Vi beslöt att pröva Rannsjön baserat på information att älvdalen var fri från snö.
Allt såg bra ut tills vi passerat Rannsberg när det plötsligt var snö på isen. Det 
visade sig att det var snö även på isen efter snöfallet i torsdags.
Vi prövade lyckan i den vackra omgivningen. Isen var inte helt hård och vi avbröt 
efter att ha åkt från badet i söder och ut tills sjön vidgade sig.
Men fint var det med den stora vita ytan som gnistrade i solen, de blånande bergen 
och fågelsången.
Färden gick sedan via Lakenesjön med mer stöpt is, en avstickare ner till Grässjön 
med en råk, förbi Gräsmången med öppet längs östra stranden och så till 
parkeringen vid Östra Örten. Där tog vi oss enkelt ut på isen och åkte norrut till ön, 
där en råk med fåglar skar av sjön. Tillbaka till sydändan för fika. Sedan åkte vi till 
bilen, men Anneli ville fortsätta så vi tog en avstickare upp till råken igen och fick 
hyfsad åkning på några sprickor där snön stöpt något.
På vägen hem passerade vi Gspern som verkade ligga snöfri i norr, men som i söder 
var öppen och uppbruten i flak.
Hemma igen så gick väl tankarna tillbaka till allt vi gjort denna rekord långa säsong 
där många rekord slagits och många fina minnen finns att tänka tillbaka till.
Kanske blir det någon mer tur i påsk, den som ringer telefonsvararen får se ...

Is

Östra Örten åkbar men med råkar. Snöfras med bättre åkning fläckvis längs 
sprickor och land. Landlöst i öster i stor utsträckning. Vi slog igenom drygt dm 
tjock is vid 10.45. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 3 Växlande molnighet med 
långa stunder med sol,, svag 
sydvästlig vind, några 
plusgrader,  

Bengt Jakobsson, Anneli 
Blom, Olov Bergqvist 
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Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2003-04-12 | Älvsbacka-Alster 
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Turrapport 030407: Kvällstur Alstern, Brattforsheden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kvällstur Alstern, Brattforsheden 7/4 -03 

Vi hamnade i Paradiset.......

Klockan 18.15 klev vi på isen vid Ångsågen. Redan efter en kort sträcka fick vi ta 
av skridskorna och vandra över en ö eftersom det var öppet vatten i sundet. Därefter 
var det lite motvind och lite bucklig is. 

18.15: Skridskor sätts på. Isen är blank och hård. Det lovar gott redan 
från början...

Fikat intogs i solnedgången på Kullbergsöns ena brygga, där bondbönerikets 
kungatron funnits, samtidigt som vi diskuterade te-sorter. När vi kom till Paradiset 
vände vi för att hinna tillbaka innan (hockeyn var slut?) det blev mörkt. Några 
snabba åkare fortsatte ytterligare en bit. 

På hemvägen hade vi medvind, slät is och ett rosaskimrande himlavalv som 
speglade sig i isen. Något man inte glömmer i första taget! 
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Tre spöken...eller älvor?

Innan återkomsten till Ångsågen hann det bli månsken, vilket Valter liggande på 
isen försökte föreviga (med tre spöken? i förgrunden). 

Klockan hann faktiskt att bli 20.40 innan vi klev av isen!
Då behövdes inte solglasögonen längre!

Is

Mestadels slät, hård is som ibland hade lite bucklor. Släta delen av isen hade ökat 
men en del råkar hade uppstått sedan i lördags, påpekade Olov Bergqvist. Sundet 
vid Sjöbodsöarna går nog inte att passera någon mer gång i vår. Man kan försöka 
att gå på isen vid Kittelfältet istället. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 25 Klart, värmande kvällssol, lite 
vind. 

Anneli Blom 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Kristina Gräsberg | Foto: Henrik Åkerlund , Valter Lindén | 
Fotoalbum | 2003-04-07 | Brattforsheden 
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Turrapport 030405: Kungatronen störtad?@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kungatronen störtad? 5/4 -03 

Dagens tur gick på Alstern på Brattforsheden. De flesta i gruppen ville starta i motvind istället 
för att transportera oss till nordänden och sedan bara åka medvind. Så det fick bli så. Den 
friska vinden hade ibland toppar i form av vindbyar, då var det svårt att röra sig framåt alls, 
t.o.m. svårt att få luft. Tack till våra starka åkare, Bo-Göran, Henrik och Mikael som tog 
grovjobbet med att leda kolonnåkningen!
Uppfärden gick längs västsidan. Där finns de finaste partierna, ibland gick också att hitta en 
del lä längs den höga stranden. 
Första fikat i solläge i viken väster om Storön. Det var bra för moralen med en stunds lugn 
från den starka vinden. Efter det gick det ganska bra att ta oss upp till Kullbergsön. 
Förhållandena gjorde att vi bestämde oss för att det fick bli så långt vi åkte idag. Med mindre 
motvind hade alla gärna åkt ända till Paradissjön (Pardis).
Under det sedvanliga besöket på Bondböneriket gjorde vi en enorm upptäckt: Kungatronen 
fanns inte kvar! Vad har hänt? Frågan är om republikanska krafter har störtat kungen, eller om 
det helt enkelt är bristande underhåll. Den läsare som vet svaret är välkommen att informera 
Solstskäret om sakernas tillstånd (vi kanske måste skriva om i sjöbeskrivningen för Alstern).

Alla som har åkt motvindsåkning vet att belöningen är stor: Medvindsåkningen tillbaka. Idag 
också förstärkt av garanterad motsol. Inför returen gavs en förmaning. Att vara försiktig med 
sprickor. Det går att få upp en mycket hög fart i den friska medvinden, ett fall kan ge otrevliga 
skador. 
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Vid Storön på återfärden. Vi kopplade led och fick en enorm kraft av den 
gemensamma vindfångstytan. Isskrapet från vårt bromsande blåste framför oss.

Solstaskäret får nog inrätta en sektion för skridskosegling efter dagens returfärd. Hastigheten 
hölls ned genom att åka zick-zack tillbaka. Dels förlängdes åksträckan och njutningen, dels 
kunde farten minskas till en ganska säker nivå. Det togs inte många skär på de 14 km tillbaka. 
Om man hade velat hade det kunnat gå att åka tillbaka bara genom att blåsa med i vinden.
Enormt annorlunda förhållanden jämfört med turen Brattforsheden +32 grader, 29/3 -02, då de 
flesta fick gå tillbaka därför att ythårdheten släppte. Det som vara någorlunda lika var det sista 
fikat i solläget vid Ångsågen. I fjol uppmättes +32 grader, i år nästan lika varmt nämligen +25 
grader. Det var lika svårt att slita sig från ljungen i år.

Is

Merparten hård kärnis med en del buliga partier. Övervägande bra och släta 
partier. På västsidan finns från Sandviken och nedåt en hel del jättebra mycket 
släta välstöpta och hårda områden på snöis. Landlöshet finns, men man kommer 
fortfarande ut på isen. Isen höll ythårdheten väl till kl 11. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 24 km Sol, -2 till +4 (i solbacke 
+25°). Frisk N-NV-NO 
vind. Stark i byar. 

Bo-Göran Nilsson, Olov 
Bergqvist 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en garanti för 
några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är säker!

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/index.html (2 of 3) [2003-09-15 10:12:11]

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/01-02/pask02/index.html


Turrapport 030405: Kungatronen störtad?@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Olov Bergqvist | Foto: Thomas Moberg | Fotoalbum | 2003-04-05 | 
Brattforsheden 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/index.html (3 of 3) [2003-09-15 10:12:11]

javascript:history.back()
mailto:olov.bergqvist@telia.com
mailto:thomas.mo@swipnet.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/brattforsheden.html


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

5/4: Det behövdes flera pustepauser. Här i lä vid väststranden på fint stöpt snöis.

 Thomas Moberg 

 7 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild1.html [2003-09-15 10:12:30]

mailto:thomas.mo@swipnet.se
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

1.  Uppe i ottan (23 K)
2.  Vid Storön (18 K)
3.  Isen (23 K)
4.  Alstern (20 K)
5.  Att studera (29 K)
6.  Död ved (25 K)
7.  Pustepaus (37 K)
8.  Härlig solbacke(38 K)
9.  Bondbönerikets brygga (46 K)

10.  Samling på finis (30 K)
11.  Kopplat led (32 K)
12.  Bromsande skridskoseglare (32 K)
13.  Lovar gott... (22 K)
14.  På led (21 K)
15.  Fika i sol (39 K)
16.  Filmklipp (15 K)
17.  Skymning (22 K)
18.  Nöjda efter fin tur (22 K)
19.  Tre älvor (26 K)
20.  Anneli o nymåne (18 K)
21.  Sista skären (18 K)
22.  Härligt på Alstern (23 K)
23.  Krackelerande is (29 K)
24.  Ska vi åka litet till? (30 K)
25.  Tre vyer (21 K)
26.  Annelis kolonn (29 K)
27.  Dagens ledare (24 K)
28.  Semmelfrukost (36 K)
29.  Valter Lindén (37 K)
30.  Ingrid Andersson och Mikael Skog (36 K)
31.  Bo-Göran Nilsson (32 K)
32.  Inger Persson (34 K)
33.  Anneli Blom (34 K)

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/foto.html (1 of 2) [2003-09-15 10:12:37]



Alstern april -03@Vänerskridsko

34.  Kristina Gräsberg och Lena Skoglund (32 K)

Turrapporter 

●     Alstern 4/4 -03
●     Kungatronen störtad? 5/4 -03
●     Kvällstur Alstern 7/4 -03
●     Långfredagsmorgon på Alstern 18/4 -03
●     Semmeltur 19/4 -03

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/foto.html (2 of 2) [2003-09-15 10:12:37]

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/e/20030404124258.html
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

4/4: Martine, uppe i ottan för rekning på Alstern. Isen var över förväntan.

 Olov Bergqvist   Original (139K) 

  1 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00685.html [2003-09-15 10:12:39]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00685.JPG

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00685.JPG [2003-09-15 10:12:44]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Vid Storön och vy norrut

 Olov Bergqvist   Original (143K) 

 2 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00684.html [2003-09-15 10:12:55]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00684.JPG

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00684.JPG [2003-09-15 10:12:59]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Merparten av isen var mycket fin. Det finns en del bulighet, men oftast kan man 
hitta ett spår som är bekvämt att åka på. Infällt visas kärnisen, som är luftporig, 

men troligen tål den några varmgraders sol.

 Olov Bergqvist 

 3 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/alstern030404.html [2003-09-15 10:13:06]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Olov på Alstern

 Martine Isaksson 

 4 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/alstern.html [2003-09-15 10:13:10]

mailto:martine.isaksson@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

På västsidan fann vi den bästa isen. Det fanns dessutom intressanta lavar att 
studera på nedfallna granar.

 Olov Bergqvist 

 5 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00688.html [2003-09-15 10:13:14]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Död ved på Alstern

 Martine Isaksson 

 6 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/ved.html [2003-09-15 10:13:18]

mailto:martine.isaksson@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Första fikat i härlig solbacke i viken väster om Storön

 Thomas Moberg   Original (199K) 

 8 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild2.html [2003-09-15 10:13:25]

mailto:thomas.mo@swipnet.se
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild2.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild2.jpg [2003-09-15 10:13:28]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Vid Bondbönerikets brygga

 Thomas Moberg 

 9 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild3.html [2003-09-15 10:13:35]

mailto:thomas.mo@swipnet.se
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Samling på finis vid zick-zack-åkningen tillbaka

 Thomas Moberg   Original (107K) 

 10 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild4.html [2003-09-15 10:13:38]

mailto:thomas.mo@swipnet.se
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild4.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild4.jpg [2003-09-15 10:13:41]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Vid Storön på återfärden. Vi kopplade led och fick en enorm kraft av den 
gemensamma vindfångstytan. Isskrapet från vårt bromsande blåste framför oss.

 Thomas Moberg   Original (110K) 

 11 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild5.html [2003-09-15 10:13:46]

mailto:thomas.mo@swipnet.se
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild5.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild5.jpg [2003-09-15 10:13:48]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Bromsande skridskoseglare

 Thomas Moberg 

 12 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/Bild6.html [2003-09-15 10:13:52]

mailto:thomas.mo@swipnet.se
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

7/4 kl. 18.15: Skridskor sätts på. Isen är blank och hård. Det lovar gott redan från 
början...

 Henrik Åkerlund 

 13 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/IM000256.html [2003-09-15 10:13:55]

mailto:nicki.kd@xpress.se
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

På led

 Valter Lindén   Original (213K) 

 14 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/paled.html [2003-09-15 10:13:58]

mailto:valter.linden@clarahalsan.se
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/paled.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/paled.jpg [2003-09-15 10:14:01]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Fika i sol

 Valter Lindén 

 15 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/fikaisol.html [2003-09-15 10:14:06]

mailto:valter.linden@clarahalsan.se
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Filmklipp. Paradissjön och fint glid på hemväg

 Valter Lindén 

 16 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/filmklipp.html [2003-09-15 10:14:09]

mailto:valter.linden@clarahalsan.se
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Skymning

 Valter Lindén 

 17 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/skymning.html [2003-09-15 10:14:12]

mailto:valter.linden@clarahalsan.se
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Nöjda efter fin tur

 Valter Lindén   Original (225K) 

 18 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/nojdaefterfintur.html [2003-09-15 10:14:15]

mailto:valter.linden@clarahalsan.se
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/nojdaefterfintur.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/nojdaefterfintur.jpg [2003-09-15 10:14:18]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Tre älvor

 Valter Lindén   Original (39K) 

 19 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/trealvor.html [2003-09-15 10:14:23]

mailto:valter.linden@clarahalsan.se
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/trealvor.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/trealvor.jpg [2003-09-15 10:14:25]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Anneli o nymåne

 Valter Lindén   Original (170K) 

 20 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/annelionymane.html [2003-09-15 10:14:28]

mailto:valter.linden@clarahalsan.se
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/annelionymane.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/annelionymane.jpg [2003-09-15 10:14:31]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Henrik tar sista skären

 Valter Lindén   Original (322K) 

 21 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/henriktarsistaskaren.html [2003-09-15 10:14:36]

mailto:valter.linden@clarahalsan.se
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/henriktarsistaskaren.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/henriktarsistaskaren.jpg [2003-09-15 10:14:39]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

18/4: Härligt på Alstern. Hållbart tack vare tidig start och nattens köldgrader.
(Infällt i originalbilden, * klicka *: ÖH: Motljus som viar den relativt släta ytan. 

NH: Valter och Lena med Alstern i sin fulla längd.)

 Olov Bergqvist   Original (36K) 

 22 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/alstern030418.html [2003-09-15 10:14:44]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/alstern030418.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/alstern030418.jpg [2003-09-15 10:14:46]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Krackelerande is. Det syns utmärkt hur de två första skären spräcker isen. Sedan 
när båda fötterna sätts ned och åkaren svänger undan, så håller det att svänga av 

tillbaka på den säkra isen.
Med Valters egna ord: "Man ser ju även den svaga gränsen mellan isvarianterna 

som jag såg men nonchalerade då jag bedömde tjockleken tillräcklig i sprickorna. 
Men så här års är inte tjockleken betydelsefull ur hållfasthetsynpunkt utan det är ju 

deplacementet som räknas. Det var intressant att se att isen även luckras upp 
underifrån på den mörka isen."

 Olov Bergqvist   Original (17K) 

 23 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/krackelerandeis030418.html [2003-09-15 10:14:51]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/krackelerandeis030418.jpeg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/krackelerandeis030418.jpeg [2003-09-15 10:14:53]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

19/4: Efter första varvet: Ska vi åka litet till?

 Olov Bergqvist 

 24 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00735.html [2003-09-15 10:15:04]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Annalkande åkare i tre vyer. Det blev till sist en tydlig skridskobana genom de tre 
varven.

 Olov Bergqvist 

 25 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/trevyer.html [2003-09-15 10:15:08]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Annelis kolonn med fin kolonnåkning, understödd av att alla lärt sig pika i is av 
våriskaraktär.

 Olov Bergqvist   Original (150K) 

 26 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00731.html [2003-09-15 10:15:12]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00731.JPG

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00731.JPG [2003-09-15 10:15:15]



Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

I mitten dagens ledare: Anneli Blom och Valter Lindén

 Olov Bergqvist 

 27 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00737.html [2003-09-15 10:15:19]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Semmelfrukost i vårfin tallbacke norr Alsterstorp

 Olov Bergqvist 

 28 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/alstern030419.html [2003-09-15 10:15:21]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Valter Lindén med blicken ut mot Alstern

 Olov Bergqvist 

 29 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/valter.html [2003-09-15 10:15:24]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Ingrid Andersson och Mikael Skog

 Olov Bergqvist 

 30 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00740.html [2003-09-15 10:15:27]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Bo-Göran Nilsson med kaffekoppen i högsta hugg

 Olov Bergqvist 

 31 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00742.html [2003-09-15 10:15:29]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Anneli Blom vilar i blåbärsriset

 Olov Bergqvist 

 33 (34)  

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00744.html [2003-09-15 10:15:32]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Alstern april -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Alstern april -03 

Kristina Gräsberg och Lena Skoglund

 Olov Bergqvist 

 34 (34)   

Tillbaka | 2003-04-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030405133834/DSC00746.html [2003-09-15 10:15:34]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Turrapport 030406: Med Olov på Trehörningen/Stor-Treen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Med Olov på Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03 

●     Äntligen efter dagar, veckor och månader av längtan, planering och trängtan
●     Äntligen gick färden över Manskogskorset till Trehörningen

Med Olov som ciceron, Bojen vid hans högra sida, och 9 morgonpigga ur 
Solstaskärets dreamteam, välkomnades vi av nypolerad kantis, yrvakna Canadagäss 
och en pigg nordlig vind.

Det blev disciplinerad motvindsåkning i kolon, och frihet under ansvar i medvind.
Idag hördes inga röster om hastighet och riktning, nej, här gällde optimal miljö för 
dryck och njutning.

Och nog kan man ha olika åsikter därom i denna väna vildmark, men med tro, hopp 
och eftertanke klarade vi av även detta. 

Längs västlig och sydlig strand fanns fin nypolerad slät is. Ismakarna 
på både Tingvalla och LLA (båda) ligger här definitivt i lä.

April luften och solens strålar har nu gjort oss trötta och matta och med 2,4 mil 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/index.html (1 of 2) [2003-09-15 10:18:30]



Turrapport 030406: Med Olov på Trehörningen/Stor-Treen@Vänerskridsko

flikig, vacker Trehörning och lite Stor-Treen i benen har vi fått det bästa av det 
mesta.

En lika bra eller kan det rent av bli en ännu bättre tur, kan ligga på lur, så håll ut, än 
är inte säsongen slut!

Is

Långa sträckor fin kantis,skuggsidan - men det börjar tära här och där så se upp! 
Mitt på sjön lite skrovligare men väl hållbart. En del utlopp. Tunnt runt stenar och 
över grund. Vackra råkar här och där. Partier av landlöshet finns. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 20+4 km Sol och klart. Medel-
stark nordlig vind 

Olov Bergqvist, Bo-Göran 
Nilsson

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Inger Persson | Foto: Olov Bergqvist | Fotoalbum | 2003-04-06 | 
Fryksdalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/index.html (2 of 2) [2003-09-15 10:18:30]

javascript:history.back()
mailto:persson_inger@hotmail.com
mailto:olov.bergqvist@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/fryksdalen.html


Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03 

1.  Tiskarenäset (41 K)
2.  Nypolerad slät is (18 K)
3.  Full njutning (30 K)
4.  Kantåkning (20 K)
5.  Skridskoskär (16 K)
6.  Följa skuggan (19 K)
7.  Solläge (32 K)
8.  Kopp! (35 K)
9.  Christine Duprez (34 K)

Turrapport

Tillbaka | 2003-04-09

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/foto.html [2003-09-15 10:18:37]

javascript:history.back();


Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03 

Trehörningen: Fika före 10 på Tiskarenäset

 Martine Isaksson 

  1 (9)  

Tillbaka | 2003-04-09

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/Fikafore10paTiskarenaset.html [2003-09-15 10:18:40]

mailto:martine.isaksson@telia.com
javascript:history.back();


Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03 

Längs västlig och sydlig strand fanns fin nypolerad slät is 

 Olov Bergqvist   Original (154K) 

 2 (9)  

Tillbaka | 2003-04-09

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00692.html [2003-09-15 10:18:44]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00692.JPG

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00692.JPG [2003-09-15 10:18:48]



Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03 

Full njutning. Ismakarna på både Tingvalla och LLA (båda) ligger här definitivt i 
lä.

 Olov Bergqvist   Original (147K) 

 3 (9)  

Tillbaka | 2003-04-09

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00693.html [2003-09-15 10:18:52]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00693.JPG

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00693.JPG [2003-09-15 10:18:55]



Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03 

Kantåkning

 Olov Bergqvist 

 4 (9)  

Tillbaka | 2003-04-09

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00694.html [2003-09-15 10:18:59]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03 

Skridskoskär

 Olov Bergqvist 

 5 (9)  

Tillbaka | 2003-04-09

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00695.html [2003-09-15 10:19:02]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03 

Följa skuggan

 Olov Bergqvist   Original (140K) 

 6 (9)  

Tillbaka | 2003-04-09

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00697.html [2003-09-15 10:19:05]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00697.JPG

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00697.JPG [2003-09-15 10:19:08]



Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03 

Stor-Treen: Fika i lä och solläge 

 Olov Bergqvist 

 7 (9)  

Tillbaka | 2003-04-09

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00699.html [2003-09-15 10:19:12]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03 

Kopp!

 Olov Bergqvist 

 8 (9)  

Tillbaka | 2003-04-09

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00703.html [2003-09-15 10:19:15]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Trehörningen/Stor-Treen 6/4 -03 

Christine Duprez

 Olov Bergqvist 

 9 (9)   

Tillbaka | 2003-04-09

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030406222223/DSC00704.html [2003-09-15 10:19:18]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Turrapport 030330: Stora Bör@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Stora Bör 30/3 -03 

Vi var fem tappra skridskoentusiaster som klev upp i ottan för att få en härlig vårtur och alla 
våra förväntningar infriades med råge. Mycket tack vare Annelie Blom som visste att det 
var till Stora Bör som kosan skulle styras. Vi gick på isen i Grinsby camping och åkte på 
östra sidan sjön norrut mot Sjötorpet. Isen var hård och fin speciellt intill stranden. 

Mot bakgrund av de grönblå höjderna togs kosan söderut på isen med en 
friktionsdämpande vattenhinna. Det gick att få hyfsat lä på västsidan. I den 
fina motsolen fanns inte bättre förhållanden att önska.

Efter en fika i solen fortsatte vi på västra sidan tillbaka mot utgångspunkten. Väl framme 
var det ingen som ville sluta utan vi tog en extra sväng i vikarna söderut. 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030330160214/index.html (1 of 2) [2003-09-19 18:47:17]



Turrapport 030330: Stora Bör@Vänerskridsko

Is

3-4 dm tjock välstöpt is med mindre partier av mjukare snöis. Isen var klart bättre 
på östsidan och höll bra i skuggiga partier hela förmiddagen. Klart mjukare is på 
västsidan. Råk mellan Näsbråten och Björöarna.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 27 km Soligt 6-8 grader varmt och 
måttlig sydvästlig vind som 
tilltog under förmiddagen. 

Gunnar Blomquist och 
Olov Bergqvist 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en garanti 
för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Gunnar Blomquist | Foto: Olov Bergqvist | Fotoalbum | 2003-03-30 | 
Långserud-Svanskog 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030330160214/index.html (2 of 2) [2003-09-19 18:47:17]

javascript:history.back()
mailto:gunnar.blomquist@telia.com
mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/langserud-svanskog.html


Stora Bör 30/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Bör 30/3 -03 

1.  Vackert (13 K)
2.  Rundning av udde (14 K)
3.  Grönblå höjder (24 K)
4.  Sollapande skrinnare (25 K)

Turrapport

Tillbaka | 2003-03-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030330160214/foto.html [2003-09-19 18:47:30]

javascript:history.back();


Stora Bör 30/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Bör 30/3 -03 

Vackert från fikaplatsen i nordvästra delen. Isen belagd med en friktionsdämpande 
vattenhinna.

 Olov Bergqvist   Original (142K) 

  1 (4)  

Tillbaka | 2003-03-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030330160214/dsc00672.html [2003-09-19 18:47:36]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030330160214/DSC00672.JPG

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030330160214/DSC00672.JPG [2003-09-19 18:47:39]



Stora Bör 30/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Bör 30/3 -03 

Rundning av udde, med kosan söderut

 Olov Bergqvist 

 2 (4)  

Tillbaka | 2003-03-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030330160214/dsc00674.html [2003-09-19 18:47:47]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Stora Bör 30/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Bör 30/3 -03 

Med de grönblå höjderna i bakgrunden. Det gick att få hyfsat lä på västsidan. I den 
fina motsolen fanns inte bättre förhållanden att önska.

 Olov Bergqvist   Original (149K) 

 3 (4)  

Tillbaka | 2003-03-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030330160214/dsc00675.html [2003-09-19 18:47:52]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030330160214/DSC00675.JPG

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030330160214/DSC00675.JPG [2003-09-19 18:47:55]



Stora Bör 30/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Bör 30/3 -03 

Nöjda skrinnare lapande sol.

 Olov Bergqvist 

 4 (4)   

Tillbaka | 2003-03-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030330160214/dsc00676.html [2003-09-19 18:48:01]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Turrapport 030329: Värmeln 29/3@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Värmeln 29/3 -03 

Tidig start (på isen redan 08.00) vid Värmskog på bra is i medvind och morgonsol. Isen 
blev ännu bättre längre norrut men vid fikat i höjd med 'Brunskogsviken' fick vi rapport 
från andra skridskoåkare att det var sämre is närmare Edane så efter fikat blev det 'riktning 
bilarna' efter ett förmaningstal från Valter. Dock inte med anledning av denna grupp som 
åkte mycket disciplinerat. 

"Valters kolonn". Återfärden till Värmskog gick mot en frisk sydlig vårbris. 
Valter anbefallde kolonnkörning, vilket följdes nogsamt och uppskattat av 
turdeltagarna.

Kravet för att åka denna tur var ju att man uppskattade fågelsång och vi hörde några gäss 
samt såg en pilformad grupp med svanar.
Åter i stan 12.00. Sammanfatningsvis en bra tur på vårisar som höll mycket bra.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/index.html (1 of 2) [2003-09-19 18:48:50]



Turrapport 030329: Värmeln 29/3@Vänerskridsko

Is

Bäst is mitt på Värmeln.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 26 km Sol och sydvästlig vind Valter Lindén, Mats Görrel 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är 
säker!

Tillbaka | Rapport: Hasse Eriksson | Foto: Olov Bergqvist | Fotoalbum | 2003-03-29 | 
Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/index.html (2 of 2) [2003-09-19 18:48:50]

javascript:history.back()
mailto:hasse.e@mbox302.swipnet.se
mailto:olov.bergqvist@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/varmeln-ao.html


Värmeln 29/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Värmeln 29/3 -03 

1.  Värmskogshjärtat (15 K)
2.  God fart (14 K)
3.  Hård och slät is (12 K)
4.  Semmelfikaträning (30 K)
5.  Valters kolonn (14 K)

Turrapport

Tillbaka | 2003-03-29

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/foto.html [2003-09-19 18:49:00]

javascript:history.back();


Värmeln 29/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Värmeln 29/3 -03 

Värmskogshjärtat

 Olov Bergqvist   Original (144K) 

  1 (5)  

Tillbaka | 2003-03-29

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/varmskogshjartat.html [2003-09-19 18:49:03]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/dsc00658.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/dsc00658.jpg [2003-09-19 18:49:06]



Värmeln 29/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Värmeln 29/3 -03 

Gruppen fick god fart i bra medvind...

 Olov Bergqvist   Original (140K) 

 2 (5)  

Tillbaka | 2003-03-29

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/dsc00661.html [2003-09-19 18:49:12]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/dsc00661.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/dsc00661.jpg [2003-09-19 18:49:15]



Värmeln 29/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Värmeln 29/3 -03 

...på jättebra hård och slät is.

 Olov Bergqvist   Original (143K) 

 3 (5)  

Tillbaka | 2003-03-29

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/dsc00662.html [2003-09-19 18:49:20]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/dsc00662.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/dsc00662.jpg [2003-09-19 18:49:23]



Värmeln 29/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Värmeln 29/3 -03 

Fika vid Edanevikens mynning. Bästa träning inför semmelturfika.

 Olov Bergqvist 

 4 (5)  

Tillbaka | 2003-03-29

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/traningsemmeltur.html [2003-09-19 18:49:28]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Värmeln 29/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Värmeln 29/3 -03 

"Valters kolonn". Återfärden till Värmskog gick mot en frisk sydlig vårbris. Valter 
anbefallde kolonnkörning, vilket följdes nogsamt och uppskattat av turdeltagarna.

 Olov Bergqvist   Original (41K) 

 5 (5)   

Tillbaka | 2003-03-29

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/valterskolonn.html [2003-09-19 18:49:31]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/valterskolonn.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/varmeln030329/valterskolonn.jpg [2003-09-19 18:49:33]



Turrapport 030328: Visten@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Visten 28/3 -03 

På isen vid Arnäs-basdet kl 07 45 i strålande solsken och en svag nordan. Isen var 
besvärande ojämn, men hyggligt hård efter nattens minusgrader. Det blev täta 
pauser för att vila benen från skaket. V'ster om Västnäs och längs västera sidan av 
den södra delen av sjön hittade vi riktigt jämna och fina partier. Bäst is var det här 
och där längs stränderna.Men det bästa med turen var upplevelsen av att våren är på 
väg. Det var helt enkelt ett himla liv i naturen och solen värmde gott i fikarasternas 
söderslänter.

10 37 klev vi av isen opch det var rätt lagom, med tanke på att ytan började mjukna.

Is

Tjock stöpis, enstaka tillfrusna sluk- ochj fräthål med tunn is på som smälte under 
förmiddagen. Mestadels ojämn yta som kräver god balans och gott humör för att 
njutas. Begynnande landlöshet här och där. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 ca 15 +1-10, svarg nordan, 
molnfritt 

Ulrik Scheller 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Ulrik Scheller | 2003-03-28 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 030324: Värmeln@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Värmeln 23/3 -03 

I tidig morgon startade vi strax norr om bron över sundet mellan Värmelnsjöarna 
och styrde kosan norrut i god fart i vackert väder och lätt medvind. Isen var hård 
och för årstiden av tillfredställande kvalitet om än något 'bucklig'. På liten kobbe 
efter 14 km intog vi dagens första förtäring och skrinnade sedan vidare mot dagens 
mål, Edane, där vi rastade kort i solgasset på en brygga. Hemfärden blev något 
jobbigare i den tilltagande vinden samtidigt som vi hittade ett betydligt bättre stråk 
vad avser isens kvalitet. Ny matrast på ny kobbe i sällskap med grupp 
Blom/Lagerbäck. Därefter återstod 7 km hem i nu ganska hård motvind och 
begynnande upplösning av isens yta, som ändå höll förvånansvärt bra hela dagen 
enär det var 12 grader varmt när vi återkom ca halv ett.

Is

Hård till något mjuk is. Ojämn på sina ställen. Helhetsbetyg för årstiden 
överraskande bra. En råk, passerbar endast vid land 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 2 42,6 sol, tilltagande sydvästlig 
vind 

Leif Lendrup, Bo-Göran 
Nilsson, Anneli Blom, Björn 
Lagerbäck 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2003-03-24 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 030323: Söökojan ToR@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Söökojan ToR 22/3 -03 

Efter uppdelning i olika grupper vid Alsters Strandbad gav vi oss iväg. Vår grupp 
bestod av 10 st åkare. Det känns verkligen som en förmån att få åka i en sådan liten 
grupp. Bara att hinna med att prata med alla........ På väg ut mot Fantviksudde 
pratades det om motvinden och den dåliga isen som förmodligen skulle bli bättre 
när vi nådde de vida vidderna.
Runt Fantviksudde fanns en del öppna partier och ett antal råkar som sträckte sig i 
olika riktningar. Visst blev isen bättre. I alla fall flera hundra meter. Sedan började 
ojämnheterna igen. Vi följde fartygsrännan mot Söön med många stopp för att vila 
ben och fotvrister. Väl framme avnjöts en välfötjänt fikapaus i lä för vinden. Efter 
vår långa paus åkte och vandrade vi ut till Söökojan och tittade på isväggen som 
byggts upp mot stranden. Det var inte så spektakulärt som vi hade hoppats, men 
ändå väl värt mödan att ta oss dit ut.
Hemfärden blev lättsammare med lite medvind i ryggen och vetskapen att vi snart 
skulle få ta av oss skridskorna igen!!! Vid ett flertal tillfällen tänkte jag på förra 
helgens fantastiska isar på Värmeln. Är det verkligen så som en del säger, att man 
måste ha dessa dåliga upplevelser för att fullständigt kunna njuta av de bra? 
Sista kaffetåren dracks upp i solsken vid Fantviksudde. 

Is

Mycket skrovlig och ojämn is, knappt åkbar. Ett antal råkar som är lätta att ta sig 
över. Varning för urtunnande partier vid Fantviksudde och utloppet av Alstersån 
invid Alsters Strandbad. Något mjukare is frampå dagen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 26 km Uppsprickand molntäcke på dagen. 1-
7 grader varmt. 

Åke Noord, Annika 
Krook 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Åke Noord | 2003-03-23 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 
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Turrapport 030322: Sooköja - Äntligen!!!@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Sooköja - Äntligen!!! 22/3 -03 

Vi samlades kvart i åtta för att bestämma vart vi skulle åka. Enligt Henrik Åkerlund 
hade det varit bra från Alsters strandbad till Söö. Efter detta vill jag hävda att förra 
lördagens tur ut till iskanten var på blankis ...
Hur som helst så startade vi från Alsterstrandbad och körde en liten sväng öster ut 
för att runda ett öppet område utanför Altersälvens mynning. Sedan körde vi rakt på 
Jäveröns västsida, gick över Fantviksudde och sedan rak kurs på Östra Söön dit vi 
kom något trötta och skakiga efter en färd där vi hittat några stråk av bättre is, 
annars var det skakigt.
Fika och sedan en promenad väster ut på Östra Söön, över till Svartköjan och så 
äntligen framme vid målet, Söökojan. 

Ut till Söökojans fyr

Utanför fanns tre meter höga isberg varifrån vi såg förra lördagens isberg vid Östra 
Långholmen. Solen började titta fram och det var dags att vandra tillbaka för 
hemfärd.
Två fika utan skridskoåkning emellan.
När vi vände hemåt gick det lättare med vinden i ryggen och en sol som började 
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Turrapport 030322: Sooköja - Äntligen!!!@Vänerskridsko

lysa. Isen mjuknade något, speciellt snöis. I stort var den hård ända till målet. Fika 
på Fantviksudde i solen och sedan sista etappen till Alstersstrandbad.
Mellangruppen hade lämnat tre bilar till oss tretton som var kvar...
Vi klämnde in oss.
Ingen vågade klaga på turen och kanske de flesta var rätt nöjda. Men i morgon blir 
det på slätare isar ...
Ett stort tack till Hasse som sköt kön föredömligt och till gruppen som inte klagade. 
Fem timmar på isen är inte dåligt.

Is

25 cm hård is som är relativt bulig. Mindre partier med slätare is finns längs 
Jäverön, längs sprickor och på någon annan fläck. Det finns förhoppningsvis 
bättre isar att åka på. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 25 km med 
vandring. 

Först moln, sedan sol, 
några plusgrader, 
kännbar vind från SV. 

Bengt Jakobsson, 
Hasse Eriksson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | Foto: Martine Isaksson | 2003-03-22 | Vänern: 
Karlstad-Kristinehamn 
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Turrapport 030322: Ö. Silen och St. Bör@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Ö. Silen och St. Bör 22/3 -03 

Startade vid Sillebotten och körde rakt söderut längs
Ö. Silens östra kant. Motvinden något besvärande men ön Öna gav oss välbehövligt 
vindskydd på vår resa ner till Skogen där fika intogs. Återfärden till Sillebotten med 
vind i ryggen blev klart njutbar. Efter detta blev det en kort biltur Grinsbyn för 
åkning även på St.Bör. Vi åkte upp till sjöns norra ände där fika nr 2 intogs. Följde 
sedan sjöns västra sida där vi fick hyfsat skydd mot sydvästvinden. Konstigt 
egentligen att vi så sällan besöker St. Bör. Det är en jättefin skridskosjö med många 
små vikar och holmar. 
sjöns västra kant 

Is

Snö/stöpis. Tillräckligt hård yta för njutbar skridskoåkning. Undantag en del 
vikar. Förhållandena är
likartade för båda sjöarna (dvs Ö Silen och Stora Bör). När vi avslutade åkningen 
vid 13-tiden hade ytan mjuknat något men det var fortfarande fullt åkbart.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 35 Halvklart vind:sv ca: 8- 10 
m/sek  

Lasse Skålén 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Lasse Skålén | 2003-03-22 | Årjäng-Bengtsfors 
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Turrapport 030320: Kvällsåkning i sol till månsken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kvällsåkning i sol till månsken 19/3 -03 

Det blev Gapern i kvälls solen vid Killstad, vi började med fika så isen skulle få 
frysa till lite extra. På västra sidan (skuggsidan) hade isen redan en hård med lite 
ojämn yta på sina ställen. Vi åkte upp rundade Udden och åkte till öarna. Tillbaka 
vägen testade vi östra sidan som var slätare men ännu inte riktigt tillfrysen. Vi var 
åter vid 19.00 i månsken. En härlig kväll.

Is

Först lite mjuk men hårdnade snabbt, mjukare partier där tillfrysning behöver en 
kall natt. Bästa isen är mitt på sjön inne i vikar är isen mjukare. Kan 
rekomenderas tidig morgon och förmiddag. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 10 km Soligt varmt sedan månsken Anneli Blom 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Anneli Blom | 2003-03-20 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 030317: Ledarkurs på norra värmeln@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Ledarkurs på norra Värmeln 16/3 -03 

Start söder om Gärdssjöön mitt på Värmelns västra kant. Full fart norrut över 
Värmeln för att att se på järnvägsbanken i närheten av Brunskog, eventuellt skulle 
en 'älg' kunna skymtas där också. 

Pär tyckte att detta var ett bra tillfälle att utnyttja sin sparade badbiljett och 
plumsade därför i strömfåran i närheten av bron. Klubbens ordförande samt 
materialkontrollanten bevistade också denna show. 

Färdväg (klicka för större bild)

Solstaskärets nya ledare

 
Mathias Björklund

 
Gunnar Blomquist

 
Per Dahlström

 
Rolf Samuelsson

Efter tur in i Edaneviken rundandes Sandviksholmen togs sikte åter på bussen för 
hemfärd.

Ett speciellt tack från tidigare ledaraspirantgruppen går till Carl-Gustav Liljeberg 
samt Roy Bredberg för kursens upplägg och genomförande.
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Turrapport 030317: Ledarkurs på norra värmeln@Vänerskridsko

Is

Tjock kärnis med fin yta. Endast fåtal relativt lättpasserade råkar. Edaneviken 
hade mer välstöpt yta med en hel del extremt fina partier. Ytan mjuknade dock av 
solen strax efter klockan 14.  

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

7 1 1 37 km Solsken, svag sydlig vind, 5-
10 plusgrader 

Jens, Rolf, Mathias, 
Gunnar, Pär 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport&GPS: Mathias Björklund | 2003-03-17 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 030316: Värmeln i solsken åter i repris@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Värmeln i solsken åter i repris 16/3 -03 

Samling Våxnäs 08,30. Dagens utlysta turer var en medeltur med Leo och Anneli 
som ledare samt en snabb tur med ledare Håkan och Olle. Efter uppdelning av 
deltare i turer blev det 7 snabba åkare samt 33 medelfarts deltagare. Båda turerna 
startade från badplatsen vid Långsjön, Grums för åkning på Värmeln. Långsjön var 
mycket skrovlig med ostöpta partier, viss oro kändes för återåkningen under 
eftermiddagen. Väl ute på Värmeln fann vi den fina isen från Lördagens åkning. 
Solen sken och svetten 'lackade' på alla. Skridskocentrum på Värmel måste vara ön 
Värmelns-hjärta. Alla grupper med medel, snabb, isobservatörer samt 
Göteborgsåkare fikade i skift på denna vackra och solvarma ö. 

Leo visade bringan för sin grupp under fikat, körde sedan i t-shirt. Snabba gruppen 
var uppe vid järnvägsbron nära Brunskog innan de vände åter mot bilarna. 
Medelgruppen åkte 40km på Värmeln. Snabba gruppen åkte 56km i gott tempo. 
Bojen gjortde ett gästspel som försteman sista 10km till avslutningsfikat, våran GPS 
gick nästan varm av farten. Sammanfattning för dagen var, härlig skridskoåkning på 
nästan blanka och hårda isar med mycket solsken.
PS'Ytan på Långsjön höll måttet mycket väl vid återresan,en del mjuka partier men 
åkbar DS'
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Turrapport 030316: Värmeln i solsken åter i repris@Vänerskridsko

Is

Värmeln hård genomstöpt is med små partier med glasis.
Långsjön mjuka partier med ej genomstöpt is, hård is vid stränderna med 
trädskugga. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

40 2 40/56 km Solsken 10 plusgrader Anneli Blom/Leo Rudner, Olle 
Åström/Håkan Stööd 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Olle Åström | Foto: Åke Noord | 2003-03-16 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 030316: Långsjön och Värmeln i oordning@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Långsjön och Värmeln i oordning 16/3 -03 

-5 grader och en härlig utsikt över Fryken mötte oss när vi vaknade. Väckning 
06.40. Det brukar alltid vara roligt att väcka folk. Men denna morgon blev det inte 
mycket av det. Före sju som var utsatt tid för frukost var flera nere och åt frukost 
och förberedde matsäck.
Åtta var allt klart för avfärd och vi satte kurs mot Hasseldalen vid Långsjön. Där 
väntade ytterligare fyra deltagare.
Efter att de manliga deltagarna under lördagen försökt definiera sin plats i gruppen 
för att utkristallisera ledarhanen utan att lyckas så beslöts att vi skulle åka i en 
grupp.
Lördagen hade i alla fall gjort klart för alla att Palle från Göteborg var en särklassig 
skridskoåkare.
Utan ledare, men med en självutnämnd kökarl gav vi oss iväg mot Edande. 
Relativt snabbt sträckte gruppen ut sig. Vid passagen över till Värmeln skedde ny 
samling. Men snabbt sträcktes gruppen ut igen. Strax norr om badet på väg in i stor 
Värmeln satt en del av gruppen och fikade medan några i gruppen fortsatte norrut. 
Vi skulle inte träffa dem förrän många timmar senare eftersom de åkt till Edane och 
vi andra till Brunskog. Tanken var att visa 'Gammelvala' för våra gäster. Intresset att 
gå över järnvägsbanken var minimalt när isen bedömdes sämre på andra sidan så det 
blev inget 'Gammelvala'.
Vi mötte ledarutbildningen med Jens som ledare och Pär som kökarl och under Roy 
Bredbergs och Carl-Gustav Liljebergs fasta ledning. Det kändes skönt att se dessa 
snart graduerade ledare åka discipinerat efter att åka i denna israpportörsgrupp. 
Resterna av den ursprungliga gruppen tog sitt andra fikan strax söder om 
järnvägsbanken medan Björn Lagerbeck och jag beundrade Pär Dahlström (namne 
med Björns morfar) när han åkte ut i en råk. Ledarutbildningen denna gång badade i 
riktiga försvagningar och inte i sågad vak med bastu efter. BRA!!!
Gruppen delades igen efter fika, några valde att åka raka vägen söderut medan andra 
tog vägen via Edane. 
Beslutet var att träffas vid ett på ön Värmelns Hjärta.
På vägen dit blev vi omåkta av en disciplinerad snabb grupp under ledning av 
Håkan Stööd och med Olle Åström som kökarl. Trots att gruppen på sju innehöll 
fem ledare var det god disciplin.
När vi närmade oss ön Hjärtat hittade vi större delen av den grupp som tidigare 
avvikit. 
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Turrapport 030316: Långsjön och Värmeln i oordning@Vänerskridsko

Den avvikna gruppen fann även tid till att tända en brasa förutom att 
besöka Edane

Väl framme vid ön Hjärtat så satt redan Håkan där med sin grupp tillsammans med 
två mindre privata grupper. Den privata grupp som jag talade med var en grupp från 
Solstaskäret. Det är roligt att se att medlemmar åker själva på de rapporter som skriv 
eller talas in. I alla fall antar jag att de gjorde det.
Fem över ett vara alla samlade på ön. Eftersom spridningen i ankomsttid var stor 
började mindre grupper troppa iväg.
Vi åkte till Haaseludden på isar som fläckvis var mjuka och speciellt längst in i 
viken innan övergången till Långsjön.
Väl framme vid Hasseludden visade det sig att sex i gruppen saknades. Efter en 
stund såg vi fyra åkare närma sig parvis.
Det visade sig att en deltagare trillat och fått en blodutgjutning på 2 cm diameter 
över vänster öga. Han och hans sällskap hämtades med bil för hemfärden.
Trots allt uppfattade jag att alla var nöjda med helgen och vi planerar för en ny träff 
om två år, då i Göteborg och förhoppningsvis blir det mer samarbete framöver 
också.

KOMMENTARER TILL OLYCKAN.
Det är aldrig fel att ha disciplin i en grupp.
Har man tillräckligt med ledare och gruppen är ojämn skall man göra en 
gruppindelning.
Den som trillade var mycket trött, vilket märkts tidigare. Han längsta tur tidigare var 
på 30 km och då antagligen i ett lägre tempo.
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Turrapport 030316: Långsjön och Värmeln i oordning@Vänerskridsko

Händelse avlöpte väl trots allt när det gäller omhändertagande under turen tack vare 
att han åkte i en informell, mindre grupp med god kompetens.
Vilka följder det fick senare är när detta skrivs inte känt.
En olycka kan alltid hända. Men att inte ha en ordning i gruppen innebär en 
väsentligt ökad risk. 
När vi åker inom Solstaskäret skall vi inte bete oss på detta sätt!
Som ansvarig för helgen så var det mitt ansvar att utse ledare. Att det inte var lätt är 
ingen ursäkt.

Is

I stort sett bra is ute på Värmeln som bara mjuknade marginellt på eftermiddagen.
Något sämre på Långsjön.
Dåligt på eftermiddagen i sydöstra viken på Värmeln. Bäst längst skuggsidan. 

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

16 1 1 50-90 Sol, -5 - +8, lugnt 
eller svag växlande 
vind. 

Alla, kökarl Bengt 
Jakobsson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | Foto: Olov Bergqvist | 2003-03-16 | Edane-
Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030316182850.html (3 of 3) [2003-09-19 18:52:23]

javascript:history.back()
mailto:mo.jakobsson@telia.com
mailto:olov.bergqvist@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/varmeln-ao.html
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/varmeln-ao.html


Turrapport 030322: Israpportörsträff - Snabba gruppen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Israpportörsträff - Snabba gruppen 15/3 -03 

Samling 10 Mariebergsviken. 
Vid Kanikenäset uppdelning i två grupper.
Gruppen åkte ut till Östra Långholmen och gick runt.
Sedan åkte man in till Mariebergsviken för transport till Alsters strandbad där man 
åkte på finare isar ut till Söökoja och tillbaka.

Is

Fina isar från Alsters strandbad till Söökoja. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 60 Soligt, några plusgrader, lugnt Henrik Åkerlund 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2003-03-22 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 
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Turrapport 030316: Mariebergsviken till iskanten och lite till@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Mariebergsviken till iskanten och lite till 15/3 -03 

Israpportörer från nio olika lokalavdelningar och klubbar från Vänerområdet och 
Göteborg samlades vid Mariebergsviken. Ambitionen under veckan var att åka runt 
Hammarön. Eftersom isen blåst bort gick inte detta.
Min ambition var att visa våra gäster Karlstad och eftersom den totala anarkin inte 
utbrutit ännu så fick jag min idé förverkligad om än med en hel del grymtningar.
En kompromiss var att åka samlat till Kanikenäset för att där ta ett slutligt beslut. Väl 
där så blev det i alla fall så att vi åkte ut mot skärgården. Vi delade upp oss i en 
snabbare och en mindre snabb grupp.
Över Hammarösjön kom en lastbåt på väg in till kaj och isbrytaren Karl kom ut från 
styckegodskajen och mötte oss med två glada tut.
Färden fortsatte längs rännan på rätt knagglig is med löfte om att det skulle blr bättre 
efter Tynäs. Det blev det, marginellt.
Till Torsholmen åkte längs land. Vi intog första fika med Björn Lagerbeck som ciceron 
om KKF:s historia och hans ungdomsbravader.
Olov Bergqvist anslöt. Hans sena ankomst hade han inte motiverat, men berättade nu 
att han varit på Rinnen och rekat innan turen. Hans sena ankomst kom att visa sig vara 
en vinstlott för gruppen.
Vi fortsatte sedan innanför rännan bort till Östra Långholmen där vi mötte den snabbare 
gruppen vandrande med skridskorna i händerna. De upplyste oss om att det var öppet 
vatten utanför. Erling Andersson tyckte ändå att vi skulle ta med gästerna ut och visa 
Vänerhavet. 
Några tog skridskorna i handen, andra lämnade dem när vi vandrade längs östra 
stranden. Snart öppnade sig ett fantastiskt landskap med isberg längs hela södra 
stranden på över fem meter.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030316174029.html (1 of 3) [2003-09-19 18:52:49]



Turrapport 030316: Mariebergsviken till iskanten och lite till@Vänerskridsko

Israpportörerna hade mycket is att inspektera söder om Sättersholmarna

Anders från Göteborg såg vi springande ta sig ut på ett vrakisområdet för att undersöka 
den is som fanns utanför. Väl tillbaka hävdade han att isen där ute var bättre än det 
mesta vi åkt på innan. Alltså fick de som lämnat skridskorna snällt gå och hämta dem. 
Vi vandrade över vrakisfältet och kom ut på en is som jag kommer att hävda var 
sagolik eftersom den snabbare gruppen aldrig kommer att kunna kontrollera den 
uppgiften.
Gruppen åkte efter längs en kant med isflak utanför och tillslut kom vi till en ren iskant 
som mötte ett spegelblankt Vänerhav. Jag hoppas att gästerna ansåg mödan värd denna 
syn. Anders från Göteborg släckte törsten efter sin språngmarsch liggande på magen på 
iskanten.
Vi beslöt att vända in mot Långholmens fyr där vi fick passera ett nytt vrakisparti innan 
andra fika avnjöts vid fyren.
Turen avslutades med åkning längs land till i höjd med Torrholmen. Där avvek Olov 
och tre andra för att hämta bilar och möta övriga gruppen vid Tynäs.
Övriga gruppen rundade Rävön och Märrholmen innan vi angjorde Tynäs samtidigt 
med att bilarna rullade fram. Deltagarna var nöjda med att slippa knagglet in till 
Mariebergsviken på en is som mjuknat något vid fyra.
Per bil färdades vi tillbaka till Mariebergsviken där alla bilar fick åtminstone en 
chaufför för transport till Fryksta vandrarhem.
Väl vid Fryken valde några att åka en tur där. Man åkte på fina isar från Fryksta nästan 
till Nilsby.
Sedan var det bastu och middag innan konfererandet tog vid. Men det är en helt annan 
historia som jag hoppas att medlemmar och ledare kommer att ha glädje av på sikt.
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Turrapport 030316: Mariebergsviken till iskanten och lite till@Vänerskridsko

Is

Rätt knaggligt från Mariebergsviken fram till Tynäs. Därefter omväxlande 
knaggliga områden och rätt släta. Den fläckvisa svarta kärnisen blev mycket 
mjuk.
Söder om Långholmarna vrakis och därutanför knaggliga, åkbara isytor bort mot 
Bonäsudden. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 33-50 km Sol. lugnt, flera 
plusgrader 

Alla, backseat 
dr%EDver (kökarl) 
Bengt Jakobsson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen 
är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | Foto: Olov Bergqvist | 2003-03-16 | Vänern: 
Hammarö 
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Turrapport 030316: Ledarkurs@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Ledarkurs 15/3 -03 

Sex ivriga ledaraspiranter påbörjade helgens ledarinternat på Glafsfjordens is vid 
Hungvik. Vi gav av mot Arvika för att försöka komma in i Kyrkviken mot Arvika. 
Sundet in till kyrkviken visade sig inte vara farbart vilket gav fyra av aspiranterna 
tillfälle att prova på att 'bada' i realistisk miljö. Provbaden avlöpte utan problem och 
ombytet på isen gick också bra i det strålande solskenet. Turen fortsatte sedan norrut 
en bit mot Sulvik innan vi vände åter söderut förbi Glava innan kursen åter styrdes 
mot bussen och övernattning på Pensionat Eklunden.

Is

Isen var förhållandevis bra trots solsken och höll sig bra under dagen. Vi 
passerade ett antal olika mönsterformationen och myntade det nya begreppet 
kartis där ovansidan var mönstrad på ett mycket speciellt sätt. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

8 1 4 39 km Solsken och några 
plusgrader 

Roy Bredberg/Carl-Gustav 
Liljeberg 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Gunnar Blomquist | 2003-03-16 | Arvika 
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Turrapport 030315: Bomstad-Onsö i solsken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Bomstad-Onsö i solsken 15/3 -03 

Vi startade i Bomstad vid 8.30-tiden med att bli fotograferade av tidningen Land. 
Fotografen sa att reportaget med bilder kommer i tidningen till kommande vinter. 
Efter denna korta fotomodell-karriär åkte vi västerut förbi Håkan och Kistan. Isen 
var lite ojämn men dock fullt åkbar. Vi stannade till vid Torrholmen och intog 
dagens första fika. Man upplevde livet rätt lätt när man satt där i solskenet och njöt. 
Efter rasten bestämde vi att åka ut till Onsön. Vi tog sikte på Ilverkholmen och 
stannade vid en gammal fiskestuga som numera är en sommarstuga. Den var väldigt 
fin och låg otroligt vackert. Vi fortsatte efter detta lilla stopp runt Onsöns östra udde 
och tittade ut mot Öppna Vänern. Vi stannade vid udden och bestämde oss för att 
åka tillbaka till Bomstad. Vi intog en sista fika på Sikholmen innan vi var tillbaka 
vid Bomstad ungefär klockan 12.30. 
Det var en tur med väldigt fint väder men tyvärr med lite ojämn is. 

Is

Isen var grov så kallad apelsinis. Den var hård i början men det märktes i slutet av 
turen att den blev mjukare i ytan. Tjockleken var uppskattningsvis 15-20 cm. Den 
var relativt svåråkt, stavarna behövdes rätt ofta. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

27 1 26 km Solsken, vindstilla, +5 grader Anneli Blom, Mats 
Görrel 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Mats Görrel | 2003-03-15 | Vänern: Grums-Kattfjorden 
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Turrapport 030315: Värmeln i solsken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Värmeln i solsken 15/3 -03 

Samling Våxnäs centrum 08,30.Vi startade från bron i Värmskog 09,20. Åkte vidare 
efter västra stranden mot ön Värmskogshjärtat. Första fikapaus på bryggan nedanför 
Kerstin och Yngve Bergs sommarstuga vid sundet Gärdsjöön.Vi fortsatta sedan 
vidare till sågen i Edane på mycket fina och hårda isar. Dagens andra fika i 
solskenet på nästan solvarma stenar. Återresan genomfördes med rak kurs i 
Värmelns mitt mot Värmskogshjärtat där vi fikade och solade för tredje 
gången.Sista 7 km till bilarna genomfördes i två grupper med en sol/glidar grupp 
samt en medel+ grupp. Sammanfattning för dagen var: Kanonisar med kanonväder 
trotts 8-10 plusgrader i luften. 

Is

Väl genomstöpt is med små fält av glasis. Hård åkyta hela åktiden, liten tendens 
till att mjukna fanns när vi gick av isen klockan 13,30. Några lätta råkar 
passerades. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

23 1 45 km Soldis, solsken 8-10 
plusgrader 

Håkan Stööd/Olle Åström 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Olle Åström | 2003-03-15 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 030314: Tilas stoll och Yngen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Tilas stoll och Yngen 14/3 -03 

Med Lennart Dalgård som guide gled vi ut på Yngens is vid 10-tiden NO 
Gåsgruvan. Solen började värma och vi började med att runda Storön på landsidan. 
Medföljande reporter Sture Markström från tidningen Land tog lite foton när vi 
passerade några småöar. Väl ute på Yngen var isen hård och fin. Vi korsade sjön 
och fortsatte norrut för att svänga in i den smala viken till Torskbäcken. Vi fikade i 
solen ej långt från de gamla hyttruinerna. Snöisen i den smala viken hann mjukna 
under fikat men på skuggsidan åkte vi komfortabelt ut igen. Några fiskare satt på en 
ö och grillade en dubbelmacka med ost. Toast på nytt sätt! I ett pimpelhål mätte jag 
upp 50 cm tjock is. Det kan nog bli semmeltur i år med!
Nästa mål var Tilas Stoll vid Högbergfältets naturreservat. Stoll är en gruvgång och 
Tilas var en berömd malmletare på 1700-talet berättade Lennart. Med skridskorna 
under armen och i ficklampors sken gick vi hoprupna genom den låga gången in i 
ett gammalt dagbrott. Längst inne i dagbrottet under ett klipputsprång låg det 
lockande gruvschaktet, 80 m djupt. Ren kärnis skyddat från nederbörd. På med 
skridskorna och dags för en gruvskridskotur! Lennart anser sig ha varit den första 
som åkt här och det är det säkert. Men Mikael och jag är nog de första från 
Solstaskäret! Kanske man skulle börja leta efter gruvschakt som inte någon åkt på 
tidigare! När vi kom ut ur gruvan igen satt några killar i solen och de visade sig 
insatta i gruvhistoria och med förankring i bygden. De berättade att Lesjöfors 
bandylag på 50-talet planerade förlänga säsongen genom att träna på is i ett stort 
gruvschakt. När de kom dit var det emellertid ett stort hål i mitten så de la ner 
projektet. Kanske bäst att hålla sig till vanliga sjöar och vattendrag även i 
fortsättningen!
Efter historielektionen hade klockan blivit kvart över ett och isen började mjukna 
här och där. På Storöns skuggsida var det kanonfin is men sista km till bilarna var 
lite seg. Men ytterligare en glimrande tur fick läggas till handlingarna! 

Is

I skyddade vikar och efter land snöis med inslag av glasis. På de öppna ytorna 
ganska välstöpt is men även här inslag av glasis och marmorerad is som börjar 
mjukna vid ett-tiden en dag med full sol som idag.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 21 Sol, +4, sv vind Mikael Skog, Valter Linden 
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Turrapport 030314: Tilas stoll och Yngen@Vänerskridsko

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Valter Linden | 2003-03-14 | Gåsborn-Filipstad 
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Turrapport 030313: Inte för sent och inte för tidigt, men gärna tidigt eller sent@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Inte för sent och inte för tidigt, men gärna 
tidigt eller sent 13/3 -03 

Dagens utlysta tur lockade 5 personer till samlingen. Gapern med en utlovad 
spegelblank yta lockade. När vi gick på isen vid Långviken i Gaperns nordvästra del 
konstaterades att den hade våriskarraktär i den 10 gradiga värmen. Första rådslaget 
gjordes - ska vi fika här på stranden?! Vi beslutade dock att ta sikte på närmsta udde 
för att njuta av eftermiddagsfikat. Efter några skär ändrades kursen för att undvika 
inloppet i sjön. Rolf förde oss säkert kryssande för att nyttja de hårda partier som 
snart dök upp. Framme vid Getebolsholmarna gled vi in på det första större 
sammanhängande hårda ispartiet på öarnas skuggsida. Nu började våra ögon skina 
ikapp med solen! Vad hägrade längre ut på Gapern?! 

 
(Motsols nedifrån). Skridskorna skar djupt ned i lösmosisen vid 10°. 
Ute på Storgapern när vi förstod att isen höll på att bli bra. Solen går 
ned i väster. Martine och Lena med lila bakgrund av björkknoppar 
förberedda för våren. Gruppen på väg in målet - kl 18 och 2°.

Vi konstaterade att vi hitills åkt på riktig kravis (tydligen är denna iskvalite 
beroende av vilken skridskoåkare som gör bedömningen!!). Efter fikat gav vi oss ut 
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Turrapport 030313: Inte för sent och inte för tidigt, men gärna tidigt eller sent@Vänerskridsko

på Stor-Gapern. Isen blev bara hårdare och bättre ju mer solen och temperaturen 
dalade. Vid Yttre Näs påbörjades återfärden som i stort sett skedde i samma spår 
under tiden som solen försvann bakom trädtopparna.
Åter vid bilen hade temperaturen sjunkit till +2 grader. Rekommendationen nu när 
våren gjort sitt inträdande är tidig morgon eller sen eftermiddag-kväll. Eller som 
Rolf föreslog: tidig morgon och sen eftermiddag-kväll med en riktigt låååååång fika 
paus!

Is

Våris de översta 1-2 cm, därunder 35 cm kärnis. Väl åkbar tidig morgon och sen 
eftermiddag-kväll. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 15 km Sol, svag nordlig vind, +10 
till +2 grader 

Rolf Samuelsson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Martine Isaksson | Foto: Olov Bergqvist | 2003-03-13 | 
Älvsbacka-Alster 
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Turrapport 030312: Bomstadsbadet - Onsösundet@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Bomstadsbadet - Onsösundet 12/3 -03 

Dagens utlysta tur lockade 5 skridskosugna som tog sig en kvällstur efter jobbet. 
Samling vid Bomstadsbadet klockan 16.30. Solen sken och det var ca 6 grader 
varmt ute, men trots det så var inte ytan så mjuk som vi hade trott att den skulle 
vara. Tvärtom – isen var bättre och hårdare än gårdagens is. De partier med snö som 
fanns på ytan igår har på de flesta ställen smält bort och gjort isen mer jämn över 
hela ytan, men det finns många sprickor i den hårda kristalliserade isen. 
Vattensamlingarna från gårdagen hade torkat bort, så isen var torr och fin. Dock 
finns det en del partier med svagare is där vattnet tittar fram, så det gäller att vara 
observant. Detta är framför allt vid gamla fiskehål.

Vi satte kurs västerut för att i princip göra om gårdagens tur. Eftersom det i början 
blåste lite motvind så försökte vi hålla oss någorlunda intill strandkanten, men efter 
ett tag hade vi vinden i ryggen istället och fick fin medvindsåkning. Det var bara att 
stå på och det gick bra fort ibland. Vi åkte förbi Torsviken och fortsatte mot 
Onsösundet, men tog oss inte ända fram. Dels så blåste det rejält och isen blev lite 
sämre. Isen blev knaggligare, fast det var lockande att fortsätta så insåg vi att det var 
bäst att vända hemåt. Solen var på nedgående och att navigera i mörker med hjälp 
av fyrar är inget att rekommendera eftersom isen är full av småsprickor som det är 
lätt att fastna i om man inte ser upp. 

När vi tagit beslutet att vända tillbaka så valde vi att ta kortaste vägen tillbaka och 
köra rakt mot Bomstadsbadet tillbaka över Kattfjorden. Vi stretade på i motvinden 
och stannade och pustade ut vid Sunnskär. Här ute var isen bra mycket knaggligare 
och mer svåråkt. Det var långt mellan de släta fina isytorna. Trots motvinden och 
isens kvalitet så gick det förvånansvärt bra att ta sig tillbaka till Bomstadsbadet. Vi 
var framme vid 18.15 ungefär och då såg vi solen gå ner bakom trädtopparna och 
det var otroligt vackert. Kvällsturer borde man göra oftare.
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Turrapport 030312: Bomstadsbadet - Onsösundet@Vänerskridsko

Is

För det mesta ganska grov hård kristalliserad is. Många mindre sprickor i ytan. 
Ytan var hård och de flesta snöpartier var borta. På vissa ställen var isen vit och 
svåråkt och man sjönk igenom. Isen var väl åkbar längs med stränderna och en bit 
ut, men längre ut var sprickorna större och isytan knaggligare.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 Ca 20 km Soligt med 
enstaka moln, ca 6 
grader varmt.  

Olov Bergqvist 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Martina Freding | 2003-03-12 | Vänern: Grums-Kattfjorden 
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Turrapport 030311: Skutberget-Torsviken (11-rännet)@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skutberget-Torsviken (11-rännet) 11/3 -03 

Start vid Skutbergets badplats 15.30. Närmast land ej färdigstöpt, men snart fanns 
fina isytor. Vissa styvbbispartier, dvs ej färdigstöpt snö som bromsar upp. Runt 
Lövnäs udde och mot Långudden, svårt att hitta hårda ytor. 
Vi gick innanför råken på Långudden, sedan över den vid Bomsta och utanför 
Sikholmen. 

 
Den gamla ärrade kristalliserade isen går fortfarande att åka skridskor 
på. Man måste dock vara uppmärksam på många sprickor och inte 
helt stöpta 'stybbispartier'.

Därefter till Hasselnäset och ned till Torsviken. Den sista sträcken mycket njutbar 
tack vare flera vattensamlingar med jämn slät is under. 
Vi vände vid Torsviken även om det var mycket lockande ut mot Lilla Onsösundet. 
Återfärden längs strandlinjen och innanför råken (som är en skjuvråk och lätt att 
passera). Vi gick innanför vid Mörnäsudden och sedan tillbaka som på utvägen. Vi 
var tillbaka vid Skutberget 17.45. Det var goda ljusförhållanden, trots molnigheten. 
Med klar himmel kan man kanske vara ute 3 kvart till en timme till. Ytterligare en 
fundering är att fortsatt mildväder rimligen kommer att gå hårt åt isen, så skynda om 
du vill upleva Kattfjorden en gång till denna säsong.
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Turrapport 030311: Skutberget-Torsviken (11-rännet)@Vänerskridsko

Turen får heta 11-rännet (inom parentes), trots att hälftenägaren till det namnet inte 
kunde delta i år.

Is

De fem översta cm:arna har påverkats kraftigt av den senaste tidens mildgrader. 
För det mesta ganska grov hård kristalliserad is. På vissa partier mörk. Om inte 
totala istjockleken vore så stor som den är skulle det inte vara tillrådligt att åka. 
Nu är isen 20 cm+, så det finns en ismassa under som bär. Av gårdagens 
rapporterade djupa vattensamlingar fanns nästan inget kvar. Isen är så 
genomsläpplig via sprickor och kristallisering att vattnet rinner rakt igenom. 
Åkkbarheten är god, förutsatt en rimlig fart. Sämst mellan Lövnäs udde och 
Randviksudden, med några ej färdigstöpta 'stybbispartier'. Bäst området norr 
Torsviken och i Kattviken, speciellt i de vattensamlingar som finns kvar. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 22 km Mulet, med tendenser till 
solgenombrott, +3 grader 

Olov Bergqvist 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport&foto: Olov Bergqvist | 2003-03-11 | Vänern: Grums-Kattfjorden 
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Turrapport 030310: Hult-Furuholmarna@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Hult-Furuholmarna 9/3 -03 

Vid samlingen kl. 09.00 dök endast 6 personer upp. Det mulna vädret avskräckte 
kanske några eller var det chansen att sova %BD-timme till och följa med vid 09.30 
turen. Utlysningen förespådde en tur i närheten av Otterbäcken-Sjötorp men 
eftersom det var lite osäkert med vädret beslutades att vi skulle försöka med utgång 
från Hult. Ett gäng (15 st) från Kristinehamn under ledning av Mikael Henriksson 
hade också samlats för en tur i samma åkområde.
Väl ute på isen satte vi ett nytt rekord vad gäller plurrning. Lennart H. lyckdes finna 
en vak på väg ut till samlingen 100 m ut på isen. Isdubbarna kom fram snabbt och 
Lennart lyckades på egen hand ta sig upp. Efter ett snabbt byte uppe vid bilen kunde 
vi så starta turen i dimmigt väder. Eftersom sikten var mycket begränsad följde vi i 
Kristinehamnarnas spår söderut och försökte att hålla visuell landkontakt. Vi valde 
vägen innanför St. Märö och utanför Raholmarna med kurs mot Furuholmarna där 
vi i skydd för vinden tog vår första fikapaus. Under korta perioder lättade dimman 
och man kunde skönja var solen fanns. Under fikapausen diskuterades plurrningen 
och vikten av att samla ihop all utrustning medan man är kvar i vattnet. Kvarglömda 
stavar i vaken kan leda till önödigt räddningsarbete för de som kommer efter. I vårt 
fall var isen tjock runt vaken så det var inga svårigheter att från kanten fånga upp 
stavarna.

Efter fikat försökte vi fortsätta söderut men vände efter några 100 meter eftersom 
isen blev mjukare och mer svåråkt.
Halvägs tillbaks lättade dimman och vi vågade i höjd med Lakholmarna styra 
västerut till mer lättåkta ispartier. Efter ca. 20 km åkning landade vi igen vid Hult 
för en sista fikapaus före bilfärden tillbaks till Karlstad

Is

Tjock kärnis med ett snö- och slasklager som är ganska tungåkt. Vissa partier med 
hårdare mer lättåkt kärnis. Varning för svag is utanför stenpirar och små grund där 
stenarna ligger strax under ytan 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

6 1 1 20 Tät dimma som senare 
övergick i mulet med god 
sikt 

Åke Noord, Annika 
Krook 
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Turrapport 030310: Hult-Furuholmarna@Vänerskridsko

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Rolf Samuelsson | 2003-03-10 | Vänern: Kristinehamn-
Otterbäcken 
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Turrapport 030309: Hult-Lakholmen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Hult-Lakholmen 9/3 -03 

Starten skedde från Hult i mycket dålig sikt. Vi satte kompasskurs mot Lakholmens 
fyr och åkte ut i dimman. Isen var av varierande kvalitet, stundtals hård och njutbar 
och stundtals med ett segt och något tungåkt lager snöslask. Efter en stunds åkning 
syntes inte land i någon riktning. Med stöd från flera GPS'er, kartor och sjökort och 
kompasser forsattes färden och ungefär som beräknat dök land upp föröver efter 
ytterligare en stund. Lakholmens fyr lyste dock med sin frånvaro. Efter diskussion 
fastställdes positionen till sundet mellan Lakholmen och L. Märö. Vi hade tydligen 
avvikit mot land från den avsedda kursen. 

Fikapaus togs på L. Märö och vid uppbrottet lättade dimman. Här delade vi på oss. 
En något långsammare grupp drog sig tillbaka mot Hult medan en något snabbare 
gruppp åkte en runda ned mot Furuholmarna och åter utanför Lakholmen (nu med 
fyren väl synlig). På vägen såg vi både lockande men otillgängliga isytor och ett 
större parti öppet vatten. Grupperna strålade samman strax utanför Hult. Då hade 
den långsammare hunnit med ytterligare en fikapaus. 
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Turrapport 030309: Hult-Lakholmen@Vänerskridsko

(För den GPS-intresserade finns nyttig info i följebrev).

Is

Huvudsakligen ganska tjock kärnis med slasklager. Bitvis väl åkbar. Lurigt ställe 
utanför en av stenpirarna i Hult. Större parti öppet vatten en bit NNV om 
Furuhomshallen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 2 19,6 km i början dimma, senare 
mulet men god sikt.  

Valter Lindén, Leif Lendrup, 
Bo-Göran Nilsson, Mikael 
Skog 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport&GPS: Thomas Nilsson | 2003-03-09 | Vänern: Kristinehamn-
Otterbäcken 
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Turrapport 030303: I Arns spår@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

I Arns spår 2/3 -03 

Efter att Mariestad erövrat Djurö i lördags så väcktes funderingar om att komma till 
Djurö till liv. Onsdagens besök av tio av våra medlemmar underledning av Lars 
Ålstam gav ytterligare näring åt funderingarna.
Ett samtal till Lars Ålstams fru på torsdagen fick mig att bestämma mig för ett 
försök på lördagen. Tyvärr så blev inte efterfrågan vad jag hoppats. Därför sköt jag 
turen till söndag med förhoppning om att fler skulle nappa och att framförallt fler 
ledare skulle höra av sig.
Jag pratade med Valter Lindén och Björn Lagerbeck som varit ute i onsdags och 
beskrivit turen som mycket tuff. Även ett samtal med Lars Ålstam talade om en tuff 
tur på lördagen. 
Hur kommunicerar man detta till medlemmarna? Antagligen skrämde jag bort 
många som skulle klarat av turen, å andra sidan var alla de som kom kapabla att 
fullfölja den tur som skulle bjuda på överraskningar och spänning. Det finns ingen 
lätt väg ut från Djurö om man inte ringer efter räddningstjänsten, vilket vi gjort mer 
än tillräckligt denna vinter i skridskokretsar.
Samling klockan åtta vid Norrstrandskyrkan efter att ha sprungit till Långövägen för 
att bli hämtad av Mats Görrel tillsammans med Karin Skogrik kvart i åtta. Varför 
blir man alltid sen?
Tio över åtta bestämde vi oss att lämna Karlstad då sjutton dykt upp. En anmäld 
kom inte, flera extra kom och några hade avanmält sig under lördagkvällen.
Klockan 10 stod vi på isen vid Torsö eller kanske rättare sagt Fågelös sydvästra del 
vid badet i Skräddaretorp. En mycket långgrund badstrand var det. Till ledare utsågs 
Roy Bredberg för den snabbare gruppen och Yngve Berg för den mindre snabba 
gruppen. Mats Görrel blev kökarl hos Yngve. Skillnaden mellan den snabbare och 
mindre snabba visade sig vara att den snabbare grubben åkte snabbare fast lika långt 
som den mindre snabba.
Kursen sattes mot Smörhättans fyr för att runda Nakareholmen ner mot 
Saxholmarna där vi tog första fikat. Efter första etappen undrade vi var den dåliga 
isen var som alla pratat om. Vi åkte på stora sammanfrysta flak med några 
millimeter snö som gav lätt åkning. En besiktning med kikare från Saxholmarna 
visade sammanhängande isvallar över hela Vänern.
Därefter togs kompasskurs 340 grader mot Djurö som låg i en mörk dimma. Här var 
det minsann en grupp som ännu kan navigera (=inte kör efter GPS). Söderut anande 
vi en ljusning på himlen.
I början var isen lite ojämn, men snart kom vi ut på slät, snöfri is med vinden i 
ryggen. Vi kunde åka på stora flak och ibland fick vi kliva över mindre isvallar eller 
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Turrapport 030303: I Arns spår@Vänerskridsko

skravelispartier. Snart började Djurö skymta och solen började bryta igenom.
Lars Ålstam berättade på lördagskvällen om flera plurrningar. Vi kom överens om 
att plurrar man så har man inte sett sig för. Den snabbare gruppen upptäckte 
plötsligt att hela gruppen var ute på mycket tunn is och i den mindre snabba gruppen 
upptäckte ledare och en person, som inte vill framträda med namn, att isen var 
mycket tunn. Hade det varit lördag och inte söndag hade många fått rena kläder.
Vi angjorde Djurö skärgård vid Måkskär efter rekommendation från Lars Ålstam. 
Överresan tog en timma.
Sedan tog vi oss söder om Gåsen, öster om Långön. Ut i gattet såg vi Ale ligga och 
vänta på ett nytt destruktivt uppdrag. Så vände vi öster ut norr om Tribergsö och 
åkte in till jatkvillan på Djurö. De första som kom lär ha sett hjortarna, medan vi 
andra fick nöja oss med att inta dagens andra fika.
Tiden medgav inte någon promenad över ön eftersom motvinden väntade.
Samma väg tillbaka, även om det fanns personer som funderade på om det inte 
skulle kunna vara roligt att åka söderut till Hällekis. För stor chansning ansåg de 
mer förståndiga.
En enkel resa tillbaka i våra egna spår förbyttes i lätt desperation när en råk som vi 
åkte söder om böjde av mot söder och hindrade oss i vår färd tillbaka till Torsö och 
bussen. Den snabba gruppen inväntade den mindre snabba gruppen för rådslag. Vi 
beslöt att fortsätta söderut i hopp om att hitta en väg österut. Efter en stund stannade 
den snabbare gruppen igen. Frågan som ventilerades nu var om det fanns en ränna 
till Mariestad och i så fall om den kunde passeras.
Mats Görrel från Mariestad och andra hävdade att det borde finnas en ränna. Själv 
minns jag att på sid 13 i 'På skridsko i Värmland' utgivet av Friluftsfrämjandet i 
Karlstad 1992 står 'Mariestad, sällan, ränna bryts normalt söder om Torsö. Ränna 
har brutits öster om Torsö då Otterbäcken och Mariestad haft gemensam isbrytare'.
Trots att vi var utrustade med WAP-telefon visste vi inte hur vi skulle få svar på 
frågan. Telefonnumret till Lars Ålstam hade dock våra ledare skrivit ner i förväg så 
det var bara att ringa upp och fråga. Hans hustru svarade säkert på frågan: Det finns 
ingen ränna!
Alltså fortsatte vi i förhoppningen att kunna ta oss in till Mariestad eller Hällekis 
eller åtminstone slippa försmäkta på isen.
Ordningen i den mindre snabba gruppen blev sämre. Yngves (och andra 
gruppmedlemmars) steg 2 utbildning i onsdags fick praktisk tillämpning. Yngve tog 
befälet och meddelade att han förväntade sig en bättre ordning, vilket han fick. 
Yngve var rätt nöjd och trodde att Valter Lindén skulle glatt sig åt detta.
I grupperna började oberoende av varandra diskussioner uppstå om detta var en deja-
vu upplevelse av Bengts berömda råk. Vissa ansåg att den låg norr om Djurö, 
medan andra hävdade att den låg söder om Djurö. Efter att ha hävdat att den låg norr 
om Djurö så föll jag för att den nog låg söder om Djurö. Vi kom aldrig så långt som 
att diskutera vår simkunnighet och om man skulle simma naken eller med kläderna 
på. Vi har ju ombyte i motsats till vad Bengt Hornevall hade en gång i tiden.
Snabba gruppen hittade ett stort, tjockt och stabilt fastfruset isflak där råken vikt av 
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Turrapport 030303: I Arns spår@Vänerskridsko

mot väster. Där kunde vi lätt ta oss över.
Redan tidigare hade vi kontaktat Tom för att förbereda honom för en förflyttning av 
bussen utan att få annat än telefonsvar. Återigen ringde vi Lars Ålstam. Tack vare 
familjen Ålstam fick vi kontakt med Tom som inte hade mobiltäckning och Tom 
kunde börja sin långa resa för att hämta oss. Aldrig har en grupp från Karlstad 
kommit så fel så länge som jag varit med i alla fall. (Grannön till Lurö är ju en 
småsak jämfört 4 mil för Tom att köra.) 

Ett sista fika togs på Dagskärsgrunden av den snabbare gruppen, medan den mindre 
snabba gruppen fortsatte kraftfullt, väl samlad och i god ordning in till Årnäs hamn. 
Här avslutades turen med fika i väntan på den snabbare gruppens ankomst. Yngve 
ledde dessutom en stretchövning. När alla angjort hamnen vandrade de båda 
grupperna gemensamt upp mot vägen där Toms blåa buss precis dök upp.
Tar man bort ringen över å:et i Årnäs får man Arnäs, vilket för den litterärt 
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Turrapport 030303: I Arns spår@Vänerskridsko

bevandrade leder till sannsagan om Arn som föddes här en gång under de gyllene 
korstågens tid. Vi var alltså bland de första som kom i Arns spår detta år efter ett 
litet korståg över en stor del av Vänern.
Som det kan bli. En härlig tur på fina isar där motvinden mer blev sidvind tack vare 
råken. 
Ett stort tack till familjen Ålstam utan vars assistans mycket hade blivit annorlunda. 
Ett stort tack till Tom för att vi slapp försöka ta oss tillbaka till bilar som varit 
alternativet. Ett stort tack till Roy, Yngve, Mats och kökarlen i den snabbare 
gruppen som förde oss säkert fram över isarna. Slutligen ett stort tack till deltagarna 
som inte tappade modet utan såg det hela som ett litet äventyr. Många nonchalanta 
telefonsamtal hördes i bussen på vägen hem till vänner och bekanta. 

Is

Mesta dels fin.
Vid Torsö stora flak (10 m eller mer)med halv cm snö som inte hindrade åkning.
Ute i på sjön fina flak (några hundra meter till flera kilometer) med härlig åkning. 
Många vallar som det gick lätt att passera eller kringgå.
En lång råk från strax öster Djurö, österut, svänger mot söder och sedan mot 
väster. 2-6 cm is.
Kring Djurö skravell, men lätt att angöra vid Måkskär, åka in i sundet öster om 
Långön och sedan vidare till Djurö.
I söder samma is som till Djurö, men flaken något mindre, med isvallar emellan.
Vi stötte på något parti av sammanfrusen tallriksis vid Djurö. Längsta parti med 
skravel som krävde promenad på skridskorna var kanske 100 meter, något längre 
parti som var åkbart vid ett tillfälle.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 2 60  Vinden några m/s från 
sydost/ost, mulet med tidvis 
sol genom molnen 

Yngve Berg, Roy Bredberg, 
Mats Görrel och en kökarl 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | Foto: Jörgen Olsson | Fotoalbum | 2003-03-03 
| Vänern: Torsö-Mariestad 
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I Arns spår 2/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

I Arns spår 2/3 -03 

1.  Saxarholmarna (29 K)
2.  Måkskär (22 K)
3.  Jaktvillan i sikte (21 K)
4.  Fika på Djurö (23 K)
5.  Dagskärsgrund (21 K)
6.  Årnäs hamn (25 K)
7.  Av med skridskor (34 K)

Turrapport

Tillbaka | 2003-04-03

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030303205254/foto.html [2003-09-19 18:56:31]
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I Arns spår 2/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

I Arns spår 2/3 -03 

Fika vid Saxarholmarna

 Jörgen Olsson 

  1 (7)  

Tillbaka | 2003-04-03

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030303205254/saxarholmarna.html [2003-09-19 18:56:34]
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I Arns spår 2/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

I Arns spår 2/3 -03 

Framme vid Måkskär

 Jörgen Olsson 

 2 (7)  

Tillbaka | 2003-04-03

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030303205254/makskar.html [2003-09-19 18:56:38]

mailto:upc271n@tninet.se
javascript:history.back();


I Arns spår 2/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

I Arns spår 2/3 -03 

Jaktvillan i sikte

 Jörgen Olsson   Original (15K) 

 3 (7)  

Tillbaka | 2003-04-03

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030303205254/jaktvillan.html [2003-09-19 18:56:41]

mailto:upc271n@tninet.se
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030303205254/jaktvillan.jpeg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030303205254/jaktvillan.jpeg [2003-09-19 18:56:43]



I Arns spår 2/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

I Arns spår 2/3 -03 

Fika på Djurö

 Jörgen Olsson 

 4 (7)  

Tillbaka | 2003-04-03

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030303205254/djuro.html [2003-09-19 18:56:49]
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I Arns spår 2/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

I Arns spår 2/3 -03 

Dagskärsgrund

 Jörgen Olsson 

 5 (7)  

Tillbaka | 2003-04-03

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030303205254/dagskarsgrund.html [2003-09-19 18:56:52]
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I Arns spår 2/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

I Arns spår 2/3 -03 

Framme vid Årnäs hamn

 Jörgen Olsson 

 6 (7)  

Tillbaka | 2003-04-03

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030303205254/arnashamn.html [2003-09-19 18:57:04]
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I Arns spår 2/3 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

I Arns spår 2/3 -03 

Av med skridskor Årnäs hamn

 Jörgen Olsson   Original (43K) 

 7 (7)   

Tillbaka | 2003-04-03

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030303205254/avskridskor.html [2003-09-19 18:57:08]
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Turrapport 030302: Klacken styrbord@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Klacken styrbord 2/3 -03 

En vanlig vintersöndag, i femte månaden enligt vår grundares tideräkning, lite grått, 
lite rått och lite snö i luften. Så det är å ena sidan inte så svårt att förstå, att vi idag 
blev ganska få, 12 stycken i vår skara, dom andra till Djurö skulle fara. 
Men som det är med skridsko och Korren så är det alltid något äventyr på lur när 
skridskodagen gryr.
Från Skagene i halvvind vårt gäng drog, rätt ut på svarta isen. Men som med allt i 
livet ett mål måste bli givet. Så i rådslag om vår riktning vi lade bäring på det vi såg, 
det var en fyr, i västligt läge
Så lätt det gick med så exotiskt mål och plötsligt stod vi där, bara en lurig råk 
mellan oss och Klacken.
Och med ett hopp utan dopp, blev det fika på Foten.
Vilken tjusning så nära. 

  
1. Björn Lagerbeck höjer handen framme vid Klackens fyr. 2. GPS-färdväg (kan 

klickas större). 

Tack och lov att det finns fotomobil så vi kan delge er allt detta. För annars kanske 
ni oss inte skulle tror att vi satt där i Styrbord, i lugnan ro.
Med Marsvinden på kinden vi drog så vidare i sydost, när en stor skrak plötsligt 
varslade om vak. Och se där var en sjö, där det häromdagen var varit fruset och snö.
Nu väcktes farhågor och tankar, hur skall vår sjätte månad bli om denna stora skrak 
redan simmar i denna stora stora vak.
Det blev fika och prat ganska snart för att skingra tankarna på denna hemska vak! 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030302232220.html (1 of 2) [2003-09-19 18:57:59]



Turrapport 030302: Klacken styrbord@Vänerskridsko

Den som åker får se..........men nog blir det väl ändå en påskbuffé!

Is

Mest kärnis. Många olika tidpunkter för frysning och därmed olika tjock. Partier 
av frusna flak insprängt. Snö som stoppar upp i perioder. Nära land sprickor. Pika 
ofta. Stor råk ett par hundra meter från Klacken.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 21 km Molnigt, -2, sydostligvind, ca 3-
5 s/m 

Björn Lagerbeck, Inger 
Persson

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Inger Persson | Foto: Olof Åslund | GPS: Thomas Nilsson | 2003-
03-02 | Vänern: Hammarö 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030302232220.html (2 of 2) [2003-09-19 18:57:59]
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Turrapport 030301: Räggårdsviken(after ski)@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Räggårdsviken(after ski) 1/3 -03 

Vi som gillar skidor (det gick ju bra på femmilen i VM) samlades kl 13 vid 
Mariebergsskogens parkering för gemensam färd ut tll Räggårdsviken. Efter en kort 
promenad åkte vi på den fina kärnisen upp till Drottninggrundet. Därifrån i den 
tilltagande nordosten ett härligt medvindskör ned till Skallholmen för en kort 
fikarast. Sedan tllbaka till Räggårdsviken i en besvärlig motvind och lite hindrande 
snödrev.

Is

20 cm kärnis, vindbrunnar med 3-5 cm kärnis, vråkarna som jag rapporterade om 
igår hade frusit ihop.Tilltagande snödrev  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 1 25 km NO 3-5 m/sek 
mulet 

Leo Rudner/Erling Andersson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Erling Andersson | 2003-03-01 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030301195111.html [2003-09-19 18:58:37]

javascript:history.back()
mailto:erling-gunvor.andersson@home.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern-ao.html


Turrapport 030301: Segerstad@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Segerstad 1/3 -03 

Vi gick på isen i Rudsviken på västra sidan av Arnäs udde vid 12 45. Tyvärr valde vi att 
åka rakt ut i vrakisen, vilket gav en vandring av 'nordpolskaraktär' i flera hundra meter 
innan vi nådde slät fin kärnis, som tyvärr var täckt av ett tunt, men strävt lager av 
fastfrusen kornsnö. Det var åkbart, men tungåkt. 

Rimfrosttäckta träd inramade fint. Isytorna söder Arnäs udde är fantastiskt 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030301180901.html (1 of 2) [2003-09-19 18:58:46]



Turrapport 030301: Segerstad@Vänerskridsko

stora, efter första regnet kan det bli oerhört fin åkning.

Efter fika på det större av Gåsskären stretade vi i motvinden mot Axelöarna. Från en 
klippa hade vi anat märkare och kanske bättre is i den riktningen. Snart insåg vi att det 
varit en synvilla och vände hemåt runt söder om Gåsskär och höll längs västsidan av 
Gåsen mot Svartön och fick en betydligt bekvämare resa tillbaka genom att hålla 
mycket nära land även längs Arnäs udde.

Is

Tjock snö- och kärnis. I de inre delarna av skärgården knottrig och täckt av gamla 
snödrev och ett tunt lager fastfrusen kornsnö. Längre ut jämna salsgolv med 
måttliga drev och samma sträva kornsnö.

Vrakispartier och råkar kan passeras utan problem, vid rätt vägval. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 10 km -5, gråmulet, lätt SO Ulrik Scheller, Nina Olin-
Scheller, Olov Bergqvist 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen 
är säker!

Tillbaka | Rapport: Ulrik Scheller | Foto: Olov Bergqvist | 2003-03-01 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030301180901.html (2 of 2) [2003-09-19 18:58:46]
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Turrapport 030301: Skidtur till Timmeröarna@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skidtur till Timmeröarna 1/3 -03 

Dagens rektur från Arnön och sydvart blev historisk: Solstaskärets första utlysta 
skidtur. Inte ett enda skridskoskär togs. Skulle man försökt att åka skridskor i den 
isen så hade man förmodligen brutit både ben och minst en arm.
Skidturen utgick från Arnöns sydspets med kompassen inställd på Timmeröarna. 
Sista biten dit tog vi skidorna i handen och gick.
Spaning från Timmeröarna visade ingen åkbar is så långt man kunde se.
Efter fikat blev det att knata tillbaka. Närmare Arnön var det bättre skidföre, så på 
det hela taget var även denna tur lyckad. Det lär aldrig ha förekommit någon 
misslyckad tur, fast Bengt har varit väldigt nära förstås.

Is

Snötäckt is varvat med skrovelis 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 10 km skidor Högtrycksbetonade dimmoln, -5 
grader. Vindstilla 

Annelie Blom, 
Björn Lagerbeck 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Björn Lagerbeck | 2003-03-01 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030301160535.html [2003-09-19 18:59:03]
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Turrapport 030228: Milleviksskärgård/Lurö@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Milleviksskärgård/Lurö 28/2 -03 

Det var inte tätt med folk på samlingsplatsen vid Norrstrandskyrkan. Leif och jag 
stannade där anständiga minuter efter avtalad tid, överens om att väder och 
utlysnings meddelande inte lockade så många skridskokamrater. Kamrater från 
Årjäng väntade vid By kyrka.
Frosten på träden och dimman ut mot Ekenäs talade om att det kunde komma att bli 
svårt med orienteringen.
Det var så det blev. Leif hade sin GPS med. Det var bra. Den gav oss positioner när 
vi väl behövde.
Han kämpade med kartan.
Vi andra pratade och hade trevligt. Gav honom uppmuntrande till rop och bifall. 
Många diskussioner gällde det omöjliga att hålla orienteringen utan säkra referens 
punkter.
Med vi hade en trevlig tur. Omväxlande is, svag västlig vind. raskt tempo och 
många aha-upplevelser: oj är vi här....! 
Sikten översteg aldrig 200-300m.
Hökön passerades. Fika på Aspön.
Mycket fin is mellan Klubbön och Hökön. 
Deltagare som varit med på tidigare turer i området påpekade att det skett en 
betydande istillväxt. Förmodligen fanns stora områden i dimman längre ut.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 50km DIMMA. Några minusgrader Leif Wiklund 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Henrik Åkerlund | 2003-02-28 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030228225250.html [2003-09-19 18:59:14]
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Turrapport 030227: Arnäs udde@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Arnäs udde 27/2 -03 

Tre tappra, åkte med den utlysta rekturen till Arnäs udde.
Jag själv, Christer Lundkvist och Leif från Hällefors. Efter att ha läst Bengts 
andrahandsrapport om turen ut till Gravkullarna ville vi undersöka hur isläget var 
sydost om udden. Målet var att nå Gåsungarna via Axelöarna.

Av detta blev intet. Mellan Gåsen och Axelöarna ligger ett enormt vrakisbälte.Vi 
försökte att passera bältet öster om Gåsen Men det gack icke! 
Ett till försök att forsera bältet gjordes öster om Tönnöarna. När vi kom runt udden 
insåg vi det idiotiska i tanken att ens försöka. Minst 300 meter till med vrakis och 
mot själva ön låg packishögar på upp till 3 meter! Efter att ha hunnit 6 km på en 
timme gick vi upp på öarna för välförtjänt fika. Därefter vände vi, trötta på synen av 
vrakis tillbaka väster ut genom att promenera på ön till fots! 

Efter att ha åkt tillbaka runt Gåsen på västra sidan och paserat ett lättpasserat, 
betydligt minre vrakis område kom vi i jämnhöjd med Gåsens södra udde ut på slät 
kärnis täckt av ca 2mm snö som blåst i hop i små strängar. 

Med 5 sekundmeter Nordostan i ryggen satte vi kurs mot Gravkullarna. På vägen ut 
passerade vi några små råkar samt små sprickor som uppstått i vinden. Nordost om 
Gravkullarna såg vi öppet vatten i form av två stora råkar. På östra sidan hade 
vinden under natten pressat upp 20 cm tjocka isflak som var helt genomskinliga och 
som Leif på skoj föreslog att vi skulle kunna ta hem och använda till ev. drinkar. 
Även här ute har det alltså på sina håll hunnit bli 20 cm is. Inte illa!

Med tanke på rådande vindriktnig beslöt vi oss att inte åka längre söder ut. Utan vi 
satte, efter att ha passerat ett litet vrakis område kurs västerut mot Bäröskären. 
Två km innan skären stannade vi och beslöt oss för att inte åka längre med tanke på 
motvinden som väntade på väg hem. Vad vi kunde se såg det ut att vara samma 
kvalite på isen ända fram till Bäröskären som över allt annars här ute.

Via Rundholmen tog vi sikte på Lövön. Här blev isen sämre igen. Norr om linjen 
Amneholmarna-Inre Lövöklubben- sydligaste Gåsen är iskvaliten betydligt sämre. 
Här har gammal is brutits upp i stora flak som i kanterna har infrusen snö. 
Ytstrukturen är omväxlande knottrig, ihopblåst snö, och snöis i sprickor.

I mål efter 2 mil kunde vi konstatera att åkning sydost om Arnön Inte är att 
rekomendera. Bästa isen är söder om linjen Gåsen-Amneholmarna.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030227194656.html (1 of 2) [2003-09-19 18:59:25]



Turrapport 030227: Arnäs udde@Vänerskridsko

Is

Söder om linjen Amneholmarna-Inre Lövöklubben- sydligaste Gåsen slät kärnis 
med ca 2mm snö som här och där blåst ihop utan att hindra åkningen nämvärt. 
Väl åkbart. Norr där om har gammal is brutits upp i stora flak som i kanterna har 
infrusen snö. Ytstrukturen är här omväxlande småknottrig, ihopblåst snö, och snö 
is i sprickor.Åkbart. Mellan Gåsen och Axelöarna finns ett brett Packisbälte som 
ej är passerbart. Istjocklek 10-30 cm.
Se upp för råkar Nordost Gravkullarna.
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 20 km Gråmulet, 5 m/s från NO Pär Dahlström 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Pär Dahlström | 2003-02-27 | Vänern 
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Turrapport 030226: Färd till Djurös hjortar.@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Färd till Djurös hjortar 26/2 -03 

Onsdagsturen till Djurö samlade 10 Solstaskäretåkare. Sola i Karlstad förbyttes i grådis och 
dimma i höjd med Otterbäcken. Vid kyrkan på Torsö träffade vi Lars Ålstam som skulle leda 
dagens tur samt övriga deltagare. Snart hade han fört oss via en slingrig väg ner till isen. 
Fiskfjäll, lådor och annat vittnade om att bryggorna vanligen var Vänerfiskares hemvist. Ett 
tunt snötäcke och lite glasis hindrade inte åkningen utan vi lämnade Torsö bakom oss och 
fyren på Brommös södra udde skymtade i diset. Snön på isen tunnade ut och övergick i fin 
slät is. Här och där små packissträngar som bromsade upp åkningen. En råk innan Djurö 
krävde viss försiktighet. Öarna dök upp trolskt i dimman. De låga tallarna var täckta av frost. 

På Harön i södra delen av arkipelagen intogs en efterlängtad fika. För att slippa den svaga 
men råkalla vinden sökte vi oss upp under träden. Där berättade Lars målande om öarnas 
anrika historia och hur de på 1600-talet hade köpts med en kopparkittel som säkerhet. Boken 
"Ensamma på ön" som handlar om några barn som blev lämnade ensamma på en ö har sin 
verklighetsbakgrund här. 

Vi rundade Harön och sökte oss norrut på västra sidan. Vrakis hindrade oss att åka vidare 
mot norra udden så vi åkte mellan några öar med branta stränder och in i en vik på huvudön 
där en pampig jaktvilla låg. Nu bröt solen fram och luften blev klar. Härifrån hade många 
jakter på de inplanterade Dovhjortarna utgått. Man kan föreställa sig festerna som avslutade 
jakterna. 

Från villan gick vi genom tallskogen på en stig till östra sidan. När vi närmade oss stranden 
hörde vi ett brak. 4-5 dovhjortar kastade sig iväg genom skogen. En eftersläntrare hoppade 
graciöst uppför en slänt alldeles framför oss. 
Även på denna sida var det en del vrakis men genom några kanaler med fin is kunde vi 
lämna Djurö som är en av våra nationalparker. En plats som gav ett oförglömligt intryck.

Återfärden skedde i härligt solsken och lätt medvind som efterhand vred till sidvind. 
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Turrapport 030226: Färd till Djurös hjortar.@Vänerskridsko

Dagens andra fika intogs sittande på isen ute på den öppna ytan. Det kändes helt rätt. 
Till bryggan kom vi i spridda skurar i fri åkning.
Erling tackade Lars Ålstam och Friluftsfrämjandet i Mariestad för en fin tur.

Fler bilder från turen finns i Fotoalbum och på Yahoo photos.

Is

Mycket varierande, mest fin kärnis. Som alltid på Vänern krävs försiktighet - 
läget kan ändras snabbt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 51,2 Dimma-sol, sv vx vind, -2 
grC 

Lars Ålstam 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en garanti 
för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är säker!

Tillbaka | Rapport&foto: Valter Lindén | 2003-03-05 | Fotoalbum | Vänern 
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Färd till Djurös hjortar 26/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Färd till Djurös hjortar 26/2 -03 

1.  Dimmigt på morgonen (14 K)
2.  Djuröstrand (13 K)
3.  Fika (29 K)
4.  Lasse (14 K)
5.  Isfika (21 K)
6.  Spurten (10 K)

●     Turrapport
●     Fler foton från turen På Yahoo photos 

Tillbaka | 2003-03-08
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Färd till Djurös hjortar 26/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Färd till Djurös hjortar 26/2 -03 

Dimmigt på morgonen

 Valter Lindén   Original (67K) 

  1 (6)  

Tillbaka | 2003-02-27

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030227084954/9-efterfikat.html [2003-09-19 19:00:14]
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Färd till Djurös hjortar 26/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Färd till Djurös hjortar 26/2 -03 

Djuröstrand

 Valter Lindén   Original (118K) 

 2 (6)  

Tillbaka | 2003-02-27

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030227084954/11-djurostrand.html [2003-09-19 19:00:31]
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Färd till Djurös hjortar 26/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Färd till Djurös hjortar 26/2 -03 

Fika

 Valter Lindén   Original (206K) 

 3 (6)  

Tillbaka | 2003-02-27

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030227084954/3-fika.html [2003-09-19 19:01:03]
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Färd till Djurös hjortar 26/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Färd till Djurös hjortar 26/2 -03 

Lasse

 Valter Lindén   Original (481K) 

 4 (6)  

Tillbaka | 2003-02-27

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030227084954/29-lasse.html [2003-09-19 19:01:15]
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Färd till Djurös hjortar 26/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Färd till Djurös hjortar 26/2 -03 

Isfika

 Valter Lindén   Original (694K) 

 5 (6)  

Tillbaka | 2003-02-27

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030227084954/35-isfika.html [2003-09-19 19:01:28]
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Färd till Djurös hjortar 26/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Färd till Djurös hjortar 26/2 -03 

Spurten

 Valter Lindén 

 6 (6)   

Tillbaka | 2003-02-27

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030227084954/38-spurten.html [2003-09-19 19:01:53]
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Turrapport 030226: Korv på Mariebergsviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Korv på Mariebergsviken 25/2 -03 

En perfekt kväll för skridskoåkning. Lugnt, klart och några minusgrader. Det var 
faktiskt mörkare än med diset förra gången då ljuset reflekterades.
En skolklass var behjälplig med att sätta ut marschallerna.
Som tack fick de sälja korv, där överskottet går till en skolresa. De lyckades sälja 
nästan 100 korvar.
Gissningvis var vi nästan lika många som förra gången, men tiden var mer utdragen 
och därmed var leden inte lika täta.
Trots sprickor så inträffade ingen känd olycka.
Nu blir det ingen mer marschallkväll denna säsong. Till nästa säsong så får vi se vad 
det blir. Men en gång per säsong räcker nog och det bör kanske inte vara under 
sportlovet.
Det finns flera idéer om att förbättra anläggningen och lägga andra aktiviteter där. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

100 1 Varierande Lugnt, stjärnklart, någon minusgrad,  Bengt Jakobsson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2003-02-26 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030226080217.html [2003-09-19 19:02:48]
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Lurö och Eskilsäters skärgårdar 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö och Eskilsäters skärgårdar 23/2 -03 

Tack alla ledare som gjorde att det vara så många nöjda, glada och lagom trötta 
miner på bussarna hem från Ekenäs på söndagskvällen! Lagom långt, tidsschemat 
höll och inga skador. Bara ett midjedopp i snabbaste gruppen får räknas som kvitto 
på säkert ledarskap när åtta grupper med 116 deltagare åker i skärgårdar vi inte 
känner så väl.
Turen i Lurö skärgård hade verkligen Vänerskridskoprägel, med deltagare från 
Hällefors FLF, Karlskoga FLF, Kristinehamn FLF, Solstaskäret och Nordmarken 
FLF. Arvika FLF åkte där också fast startade litet tidigare än vi andra.
/Turplanerare Ulrik Scheller 

●     Lurö (Leif Brodén, Gudrun Jonsell, Lugn grupp)
●     Lurö (Bengt Jakobsson, Hasse Eriksson, Lugn grupp)
●     Lurö (Kerstin Berg, Anneli Blom, Lugn+)
●     Lurö och Eskilsäters skärgård (Mikael Henriksson, Pär Anesäter, Lugn+)
●     Lurö skärgård men inte Lurön (Erling Andersson, Leo Rudner, Medel)
●     Nästan Lurön (Björn Lagerbäck, Mikael Lundström, Medel)
●     Lurö runt (Ulrik och Nina Scheller, Medel+)
●     På tysta skär till Måkskär (Valter Lindén, Olle Åström, Medel++) 

 
●     Fotoalbum 

 
●     Arvika FLF turrapport

Tillbaka | 2003-03-09 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/luro030223/index.html [2003-09-19 19:02:56]
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Turrapport 030223: Lurö@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lurö 23/2 -03 

Efter gruppindelning med kadaverdisciplin valde vi lugna gruppen framför 'medel-minus-
lugn-plus-gruppen'. Vår färdledare Bengt var noggrann med att vi hade isdubbar och pikar 
på rätt sätt innan vi startade. Målet var att vi skulle ha det gôtt och kombinera turen med 
kultur-upplevelser.

Maj-Lis och jag konstaterade att det var ett fantastiskt glid och att det kändes som att det 
låg olja på isen - vilket kanske förklarar varför Bengt extra bad mig att inte beskriva just 
isförhållandena i denna grupps turrapport.

Under fikat på Vithall förundrade vi oss över Stockholms-Sunne-Peter som hade plats för 
både badrock, tvål och duk i sin lilla ryggsäck. Dessutom besökte vi stugan som bebotts 
fram till 1959. Vi försökte leva oss in i hur det känts att gå ut och hacka hål i isen för att 
hämta vatten i piskande vinterstorm och konstaterade att det nog var ett helmysigt liv där 
på sommaren. Vi besteg också 'berget' för att njuta av den vackra utsikten. 

Hasse Eriksson och Bengt Jakobsson på Vithall

Väl framme på Lurö blev vi lurade. Efter en rask skogspromenad då Bengt målinriktat 
försökte hitta stigen till Lurös klosterruin - som var markerad på kartan - tog vi paus vid 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030223214847.html (1 of 2) [2003-09-19 19:03:20]



Turrapport 030223: Lurö@Vänerskridsko

stranden för att av Ulrik och hans grupp bli upplysta om att vi befann oss på Svinö.... I det 
ögonblicket befarade vi att Bengt orienterat oss efter plastkasse istället för en karta. 
Någon i gruppen fantiserade om att vi kunde bilda ett eget kloster, när vi nu missat 
chansen att få bese cisterciensmunkarnas klosterkyrka från 1100-talet.

Efter sjungande, (gungande) is under ett långt stycke knakade isen så betänkligt att Ingrid 
ramlade omkull. Trots denna dramatik nåddes slutmålet och vi ser redan fram emot nästa 
tur - kanske till Lurö?

Tack Bengt och Hasse för en glad dag utan bad!

/Gm nyutexaminderade Solstaskärsmedlemmen Kicki

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 30 km Mulet Bengt Jakobsson, Hasse Eriksson

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är 
säker!

Tillbaka | Rapport: Kristina Gräsberg | Foto: Christer Höglund | 2003-02-23 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030223214847.html (2 of 2) [2003-09-19 19:03:20]
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Turrapport 030224: Lurö@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lurö 23/2 -03 

Med stor auktoritet blev drygt 100-talet irrande och surrande skridskoåkare fördelade och 
uppradade på led bakom 10-talet ledare uppställda i intensitetsordning. Snyggt! 
Grupperna drog iväg, var och en åt sitt håll, och plötsligt var man ensam med sin grupp 
med de stora isvidderna framför sig. Vi, 11 personer i gruppen 'lugn plus / medel minus', 
svängde österut så snart det gick för att komma ut på de riktigt fina sammetsisarna vi hade 
rekat dagen innan. Nu var de ännu finare - det hade kommit lite fukt i den tunna, tunna 
hinnan av pudersnö, så isytan var nästan som smord och gjorde inget motstånd. 

Ganska snart träffade vi på en plats där ett möte mellan rådjur och havsörn (tror vi) slutat 
till rådjurets nackdel - kvar fanns ganska mycket hår, spår av klövar som arbetat sig ner i 
isytan, och spår av stor fågel - liksom spår av skridskoåkare. Om rådjuret hade försvunnit 
med hjälp av den väldiga fågelns klor eller burits i land av skridskoåkare kunde vi inte se. 
Men man känner sig lite allvarlig inför naturens hårda verklighet ibland.

Nåväl, njutningen av isen och de mjuka grå nyanserna i landskapet tog snabbt överhand. 
Vi rundade Stora Klubben och tog sikte på Vithall och elvakaffet. Vi hade hunnit inte mer 
än plocka fram termosarna när grupp efter grupp med skridskoåkare kom från alla håll 
och gjorde oss sällskap. Det såg ut lite som apberget på Skansen (typ). 

Från Vithall fortsatte vi söderut på fortfarande lika fin is mot Lurö Bratt. Några 
råkövergångar klarades utan besvär. Det är vackert att åka utmed en råk, där isflaken 
ställts på kant och tryckts upp så att ljuset gnistrar i dem - eller ner i vattnet som väller 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030224231509.html (1 of 2) [2003-09-19 19:03:41]



Turrapport 030224: Lurö@Vänerskridsko

fram över isen. I fjärran mot öster såg vi Djurö och i söder kunde vi skönja Kinnekulle i 
det gråa diset.

Ner mot Lurö Bratt fick vi några riktiga bälten med tallriksis och hopfrusna isflak. Det 
gick hyfsat att snirkla sig fram genom områdena, men när vi närmade oss Lurö 
(Bössviken) blev vrakisen ganska besvärlig. Det var dock inte så långt till stranden, och 
där gick vi iland och tog en skön promenad till Stångudden.

Stångudden blev också en mötesplats för några av grupperna, där vi kunde utbyta 
erfarenheter och ge varandra tips för den fortsatta färden. Vi tog en andra fikapaus och 
sedan fortsatte vi runt Luröns syd- och västsida till Stenstaka för ett kort stopp och 
studiebesök på det fina vandrarhemmet.

Återfärden mot norr och Ekenäs tog vi ganska långt västerut, där vi återigen hittade 
underbara sammetsisar som föranledde lyckliga leenden och kommentarer. I höjd med 
Koskär fegade undertecknad ur lite och började dra mot öster för att inte missa Ugglorna 
tillbaka till Ekenäs. Vi fick lite sämre is, dock fortfarande fullt åkbar. Den smala passagen 
genom vassen kändes som en trevlig kontrast mot de stora vidderna vi kom från.

Nästan på slaget halv fyra landade vi i Ekenäs och kunde sedan räkna in grupp efter grupp 
som kom åkande från olika håll - alla lika positiva och nöjda med dagen. Med all rätt!

Is

Från den mest underbara, svarta, släta, nästan sprickfria is med en tunn, tunn 
snöhinna till den allra jobbigaste vrakis. Flera råkar hade uppstått sedan dagen 
innan - men de var ännu ganska lättforcerade. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 33 km Vackert grådis men god sikt, 
kring noll grader 

Kerstin Berg, Anneli Blom 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är 
säker!

Tillbaka | Rapport: Kerstin Berg | Foto: Christer Höglund | 2003-02-24 | Vänern 
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javascript:history.back()
mailto:kerstin.berg@telia.com
mailto:christer.hoglund@digitalbild.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern-ao.html


Turrapport 030226: Lurö och Eskilsäters skärgård@Vänerskridsko

Friluftsfrämjandet Kristinehamn 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lurö och Eskilsäters skärgård 23/2 -03 

Det stora skridskointresset i Kristinehamn genomsyrar hela denna resan från 
planering till genomförande. Även Karlstad har ett fantastiskt intresse. Just detta 
med första gången både med bussresa och Lurö ger denna tur en extra krydda. Solen 
var välkommen, men missade tillfället. I övrigt var förhållandena som vi hade 
hoppats på, svaga vindar och en helt fantastisk is mötte oss en dryg kilometer ut från 
småbåtshamnen i Ekenäs. Samlingen klarades av med glans med Ulrik Scheller, 
som kommenderade den stora skaran med deltagare och lyckades med konststycket 
att få ordning på alla de 112 som var med på bussarna. Grupp efter grupp gled iväg 
och enda tillfällena vi märkte av antalet skridskoåkare var egentligen bara vid första 
fikat och starten. I min grupp var vi 10 och gruppen var en lugn+, var pluset stod för 
annade vi nog lite senare. Rapporterna löd bra is i öster, så vi gled ut mot öster. En 
mäktig plan yta av glanskis låg framför oss. En och annan råk var tvungen att 
besegras. Uppmärksamheten fanns också där, även om det kändes nära vid något 
tillfälle att isen var för tunn. Alla njöt med Vänerns öppna vidder åt öster och 
Vingsön i väster. Det kom en och annan grupp med skridskoåkare och vi rundade 
Stora Klubben, mäktigt att åka nära strandlinjen. Öarna fanns där som riktmärken 
Norra Hökön, Husön i söder och skärena bar oss mot nästa mål, Vithall. Vithall är 
en av kulturskatterna i detta område, bevarad sedan sent 1950-tal och redan då ett 
litet musei med inredning från 1900-talets begynnande år. De sista som bodde här 
var ett syskonpar, som levde kvar i sin tid. Nu blev deras hem gästat av en stor skara 
skridskoåkare, säkert var vi 80-talet deltagare som satt där i färgsprakande kläder 
och åt av medhavd matsäck. Mätta och belåtna skrinnade vi mot Norra Hökön och 
vidare mot Lilla och Stora Bratt. Vi nådde Husön efter att rundat Långholmen, men 
sedan var det stopp och öppet vatten ned mot Stångudden. Vi åkte tillbaka och 
försökte nå västsidan, på genaste vägen, men här kan väl sägas att det var skravelis 
+:et stod för denna gång. Lättade var vi när vi åter såg slät is igen och modet var 
förhållandevis bra, även om jag inte stod så där högt i kurs. Tiden rann iväg och vi 
bestämde oss för att nå Korsön innan vi vände norrut till den fina isen i öster. 
Lunchen intog vi på en av jättungarna. På hemvägen blandade vi med 
strandlinjeåkning och smekandes isen på de stora vidderna av blankis. Sista biten 
efter att passerat Tyskland och rundning av Stora Klubben gjordes in mot Ekenäs. 
Turen är inte slut förrän man kommer iland. Råken som vi passerade några timmar 
före fanns fortfarande kvar! Allting väl dock och tack för det stora intresset. En 
lyckad tur! 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/kristinehamn/turrpt/02-03/20030226215103.html (1 of 2) [2003-09-19 19:03:56]



Turrapport 030226: Lurö och Eskilsäters skärgård@Vänerskridsko

Is

Glanskis 10 cm. Skravelisområden nere vid Ingvarsholmarna. Utomskärs mot 
väster fin is. Öster om Husön öppet vatten. 

Antal Åksträcka Väder Ledare

22 35 km Mulet, svaga sydvästliga 
vindar och -1 grad 

Mikael Henriksson, Pär 
Anesäter 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Mikael Henriksson | 2003-02-26 | Vänern 
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Turrapport 030224: Lurö skärgård men inte Lurön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lurö skärgård men inte Lurön 23/2 -03 

Det här blev en medel 'normal' grupp som prioriterade åkbara isar framför trampande i 
vrakis. Första målet för gruppen bestämdes till Vithall dit vi tog oss på fina isar via Stora 
Hökön och tillbaks mot Vithall. Där samman-strålade vi med 3 - 4 andra grupper. Efter 
obligatorisk signering i gästboken bar det av söder- och norrut tror jag mot vikar och skär 
som jag glömt namnet på. Det är nog bara Erling och Leo som vet var vi var. Efter ett kort 
möte med en grupp Arvika åkare bar det av mot de yttre öarna. För att få så bra is som 
möjligt blev det många svängar. Vi landsteg aldrig på Lurön men vi såg den på nära håll. 

Efter andra fikat bar det av norrut på mycket fina och stundtals lite tunnare isar. Vi 
betraktade på långt håll två mörka varelser på isen som vi inte kunde identifiera. När den 
ena lyfte med tunga vingslag fastslog gruppen att det troligen var havsörnar. Sista fikat 
intogs ca. 2 km före Ekenäs för att vi skulle se fräscha ut vid ankomsten till 
återsamlingsplatsen. Tack till ledarna Erling och Leo samt fotgraf Höglund som satte 
stavarna på ryggsäcken och kameran på magen för att vi skulle få fina bilder.
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Turrapport 030224: Lurö skärgård men inte Lurön@Vänerskridsko

Is

Stora fina partier med slät fin is, passager med besvärlig vrakis 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 46 km Gråmulet med mycket 
svag vind 

Erling Andersson, Leo Rudner 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är 
säker!

Tillbaka | Rapport: Rolf Samuelsson | Foto: Christer Höglund | 2003-02-24 | Vänern 
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Turrapport 030301: Nästan Lurön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Nästan Lurön 23/2 -03 

Efter den välregiserade starten gav vi oss iväg på vår tur. Vi hade för avsikt att åka på 
Lurös östra sida. Bland vassruggarna i början kom vi lite fel och det visade sig att vi var 
på väg västerut mot Ugglorna, Långön och Halsön. Ingen var dock missnöjd med den 
härliga känslan att vara ute i en riktig ytterskärgård. Vi siktade mot Aspholmen där vi 
stötte på sämre is. Vårt val blev att åka NO och i höjd med Klövön fick vi vår belöning. 
Isen blev mycket slät och lite 'sammetsmjuk' att åka på. Nu såg vi flera andra grupper i 
olika riktningar. Det visade sig att flera var på väg till Vithall där första rasten togs. 
Många besökte den gamla fiskarstugan från 1820-talet som numera fungerar som 
museum.
Vi slingrade vidare mot Lurön. Efter diverse tricksande var vi nästan framme men den 
tunna isen gjord att vi var tvungna att avbryta vid Källbergsskaten. Ack så nära vi var att 
runda Lurön på sydsidan. Ett nytt mål för framtiden? 

Återfärden börjar med sikte på S. Hökön. Där var en del tunna partier som Björn säkert 
lotsade oss igenom. Andra fikapausen tas vid Bergön"s N udde. 
Nu kommer vi ut på öppnare vidder. Fantastiskt att kunna åka skridskor i dessa farvatten. 
Vi kommer längre och längre ut och passerar Måkskär på nära håll. När vi närmar oss 
infarten mot Ekenäs dyker andra grupper upp igen. Vid passagen av Värmlandsnäs 
sydspets får vi en del besvärlig is som vi forcerar på starka ben.
Det har varit en fantastisk dag i en skärgård som vi inte så ofta kan njuta av. Vi får hoppas 
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Turrapport 030301: Nästan Lurön@Vänerskridsko

att isarna håller för fler besök under året. Tack Björn och Ulrik för en trevlig tur! 

Is

Mestadels fantastisk slät och fin is med god tjocklek. Vissa tunna partier finns 
dock. 
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

24 1 ca. 30 km Disigt med god sikt, 
ca. noll grader 

Björn Lagerbäck, Mikael 
Lundström

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är 
säker!

Tillbaka | Rapport: Åke Noord | Foto: Christer Höglund | 2003-03-01 | Vänern 
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Turrapport 030223: Lurö runt@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lurö runt 23/2 -03 

Vår 'medel plus'-grupp drog västerut från Ekenäs genom Ugglesundet ut till fantastisk, 
snöfri kärnis utomskärs. Tjock och fin var den också.

Efter första fika Entorvsskären gled vi ut till finisen igen och njöt av helt slät is som 
endast här också där avbröts av smärre råkar och vrakispartier som enkelt passerades.

Vi tog en sväng ut mot sydväst bland annat för att inspektera blåskimrande isformationer 
som skjutit upp kring smågrynnorna. Pålgrundens fyr fick vänta till en annan gång. 
Istället satte vi god fart in mot Stenstaka och Stångudden, där fikat intogs med utsikt över 
rännans öppna vatten i öster. 

Ulrik Scheller instruerar grupperna om dagens planer vid bryggan i Ekenäs

Efter att ha konsulterat två olika grupperingar som kommit norrifrån på östsidan av 
skärgården bestämde vi oss för att gå hela vägen till Bösshamn. Där väntade flera hundra 
meder av trist hopfrusen flackis som forcerades till fots och stakandes. 

På Svinön träffade vi en glad, men vilsen grupp som ordförande Jakobsson ledde med 
fast hand i okänd terräng. Mot Hököarna sträckte vi ut och undertecknad tappade 
vaksamheten för någon sekund. En vid sväng på knakande underlag ledaren och ett par 
ivriga ledarämnen från Karlskoga räckte för att vi skulle välje en något västligare väg 
mellan öarna.

Efter kort rådslag valde vi att gå till Vithall och dagens sista fika innan vi tog en vid 
sväng ut på blankisen österut och så småningom gick in mot Stora Klubben och Ekenäs.
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Turrapport 030223: Lurö runt@Vänerskridsko

På sluttampen hittade vi också sönderå%A8kt, spruycken is, som gjorde att 
Karlskogaborna fick åka några meeter på ett underlag av samma typ som 
Bergslagskanalens tävlingbana bjöd på i dag...

Is

Mestadels kärnis med vissa snöinslag. Hopfrusen drivis och vrakis här och där. 
Mestdels enkla råkövergångar. Enstaka igenfrusna råkar med otillräcklig bärighet. 
Helt snöfritt väster om skärgården, flortunt snölager i öster.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 37 0, mycket lätta vindar. 
mulet, god sikt 

Ulrik Scheller, Nina Olin-
Scheller 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är 
säker!

Tillbaka | Rapport: Ulrik Scheller | Foto: Christer Höglund | 2003-02-23 | Vänern 
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Turrapport 030223: På tysta skär till Måkskär@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

På tysta skär till Måkskär 23/2 -03 

Dagens grupp 2++ startade från Ekenäs och ut genom Ugglesundet för att möta 
Dalbosjöns fina is. Efter fika på Koskären satte vi kompasskurs på Pålgrunden. Snart var 
vi ute på glansis med 1 mm snö som dämpade ev ljud. Innanhavets rörelser hade skapat 
ett mönster av vrakis som med lätthet kunde passeras. Hindrade ej åkningen nämnvärt. Ev 
tankar att gruppen skulle famna om den runda läckert röd-vit målade fyren fick överges då 
rännan gjorde det omöjligt att nå ända fram. Vi stod dock och njöt av vyn en stund. Nästa 
mål var stångudden på Lurön. Även där stannade vi en kort stund och såg ut över 
värmlandssjön som var öppen långt ut. 
På vägen till Stenstaka passade Jörgen på att ta ett premiärdopp i ett smalt sund dagen till 
ära. Eftersom vi var nära Stenstaka åkte han blöt dit och bytte om på bryggan. 
Efter att ha tittat på det trevliga vandrarhemmet bar det vidare väster om Husön och via 
Hökflagan till Vithall. Denna pärla i Lurö skärgård. Museet som flyttar oss tillbaka till 
1957 och det liv som levdes då. Man blir glad även över att det får vara ifred! 

På dagens mest fantastiska is åkte vi via Trädgårdsholmarna till Måkskär. Kanske bara 5-
6 cm på sina ställen men med god diciplin i gruppen gick det fint och vi fick åter tillfälle 
att se fina isformationer och det spegelblanka vattnet på Värmlandssjön bakom den inte 
allför vackra fyren. 
Åter till Ekenäs i god tid före 16. 
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Turrapport 030223: På tysta skär till Måkskär@Vänerskridsko

Is

Blandat, men 90-95 % fin kärnis. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

12 1 1 51 km Gråmulet, -1 grC, svag vx 
vind 

Valter Lindén, Olle 
Åström 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är 
säker!

Tillbaka | Rapport: Valter Lindén | Foto: Christer Höglund | 2003-02-23 | Vänern 
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Lurö och Eskilsäters skärgårdar 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö och Eskilsäters skärgårdar 23/2 -03 

1.  Ekenäs (68 K)
2.  Uppställning för start (21 K)
3.  1 (67 K)
4.  2 (43 K)
5.  3 (51 K)
6.  4 (54 K)
7.  5 (32 K)
8.  Kartstudium (18 K)
9.  Sammetsis (60 K)

10.  8 (40 K)
11.  Lugna gruppen (63 K)
12.  Apberget på Vithall (51 K)
13.  11 (45 K)
14.  12 (62 K)
15.  13 (67 K)
16.  14 (47 K)
17.  Medelgruppen (56 K)

Turrapport

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

Ekenäs

 Christer Höglund 

  1 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

Ulrik Scheller instruerar grupperna om dagens planer vid bryggan i Ekenäs

 Christer Höglund   Original (50K) 

 2 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

1

 Christer Höglund 

 3 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

2

 Christer Höglund 

 4 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

3

 Christer Höglund 

 5 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

4

 Christer Höglund 

 6 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

5

 Christer Höglund 

 7 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

Kartstudium

 Christer Höglund   Original (48K) 

 8 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

Sammetsis med pudersnösträngar

 Christer Höglund 

 9 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

8

 Christer Höglund 

 10 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

Lugna gruppen med Hasse Eriksson och Bengt Jakobsson på Vithall

 Christer Höglund 

 11 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

Apberget på Vithall

 Christer Höglund 

 12 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

11

 Christer Höglund 

 13 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

12

 Christer Höglund 

 14 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

13

 Christer Höglund 

 15 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

14

 Christer Höglund 

 16 (17)  

Tillbaka | 2003-02-25
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Lurö skärgård 23/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Lurö skärgård 23/2 -03 

Medelgruppen leddes av Erling Andersson och Leo Rudner

 Christer Höglund 

 17 (17)   

Tillbaka | 2003-02-25
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Turrapport 030223: skage fyr@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

skage fyr 23/2 -03 

Lugn tur för vi som stannade på hemmaplan. Gråmulet väder med en svag vind från 
syd-väst. Åkningen skedde i samma område som tidigare i vecka. Turen vände i 
jämnhöjd med Räggårdsviken. Bästa isen en bit ut från land. Närmare land finns 
mindre hopblåsta snöfläckar vilka har en tendens att hindra åkningen lite. Några 
råkar nord-ost östra grisen.

Is

Iskvalite som tidigare rapporter. Närmare land finns dock mindre ihopblåsta 
snöfläckar. Nord-ost om östra grisen finns några råkar att se upp för. I det området 
finns också områden med den bästa åkytan. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 ca 20 km gråmulet med en svag 
vind från syd-väst 

Henrik Åkerlund, Pär 
Dahlström 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Pär Dahlström | 2003-02-23 | Vänern 
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Turrapport 030224: Skage fyr@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skage fyr 22/2 -03 

I gråmulet väder startade vi strax väster Skage fyr. Vinden mycket svag. Efter en 
sväng ut till Östra grisen bar det av norrut mot Räggårdsviken och den vanliga 
fikaplatsen. Man blir bekväm och vill gärna använda de upptrampade passagerna 
genom vrakisen. Efter fikat åkte ut mot Långholmarna och betraktade 
isskulpturerna. Vi vände strax före isrännan in mot Karlstad hamn och tillbaks mot 
utgångspunkten.

Is

Bra is med hopblåsta snöpatier som är lite tröga att passera. Några råkar har 
bildats strax söder om Långholmarna. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 25 km Gråmulet med svag vind Leo Rudner, Arnfinn 
Helseth 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Rolf Samuelsson | 2003-02-24 | Vänern 
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Turrapport 030223: Första Grundkursen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Första Grundkursen 22/2 -03 

Under lördagen avslutde vi den första grundkursen som samlade 19 deltagare. 
Kursen startade i tisdags med teori om utrustning, säkerhet och all infomation man 
kan hämta på nätet. Torsdag kväll hade vi åkteknik och fortsatte sedan med 
iskunskap samt hur vi klarar en plurrning. Under den praktiska övningen tränade vi 
tandem- och kolonnåkning samt lite råkövergång. Från Skagens fyr tog vi en runda 
förbi de två grisenskären, varefter vi njöt av en välförtjänt paus med brasa och 
korvgrillning. 

Tack alla glada och positiva deltagare som inspirerat oss till nya kurser.

Is

Se rapport från samma område denna dag 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 1 9,2 Mulet, svag vind och någon 
minusgrad 

Mikael Skog, Valter 
Lindén, Leif Lendrup 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2003-02-23 | Vänern 
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Turrapport 030222: Ekenäs - Lurö@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Ekenäs - Lurö 22/2 -03 

Vi gav oss ut från småbåtshamnen vid Ekenäs. Väl ute ur
Ekenäsviken vek vi av mot väster förbi Aspholmen och
Gunnarsholmen. Här fick vi upp kroppsvärmen ordentligt
ty i båtleden mot Gunnarsholmen var det mest packis,flakis
och knöligt. En bit väster om Gunnarsholmen kunde vi sedan ta kurs mot Lurö på 
snö/stöpis av hygglig kvalité.På trappan till vandrarhemmet vid Stenstaka intogs 
första fikat. Därefter körde vi till Stångudden för att se om det
möjligtvis gick att köra på östra sidan om Lurö. Det var dock bara att glömma, 
öppet vattan. Vid Stångudden träffade vi åkare från Säffle/Åmål.Körde samma väg 
tillbaks igen och norr om Husön vek vi av mot öster. 
packis och bökigt en bit men i trakten kring Ingvarsholmen låg den, drömisen alltså, 
ca decimetertjock tjärnis med
puder på (sammetsis kallade vi den). Vidare till
Vithall och ett snabbt besök i stugan där. Sedan gick färden vidare mot Åkershus på 
samma fina isar. Dock kom vi vid ett par tillfällen in på något tunnare isar mellan St 
Klubben och Åkershus. 

Försiktighet alltså! På färden mot Åkershus får vi syn på ett djur. Det visar sig vara 
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Turrapport 030222: Ekenäs - Lurö@Vänerskridsko

ett skadat rådjur.Rådjuret var blodigt kring halsen.En örn hade not satt näbben i det 
stackars djuret trodde vi.
Bojen tog rådjuret i sin famn och körde det ca 500m in till land. Därefter togs 
kontakt jägare som skulle kolla rådjuret. Skridskfärden fortsatte sedan till Näs 
Huvud för
vi ville gärna se om det möjligen gick att åka längs Värmlandsnäs östsida, men icke, 
bara öppet vatten. 

Is

Här finns alla sorters isar, men den bästa isen finns söder
om Åkershus och öster om Vithall. I detta område är det fin kärnis ca 8-9 cm 
tjock med lite puder på. Det finns också en del tunnare partier så försiktighet 
rekommenderas.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 35 km mulet -1 lätt vind från sv Lasse Skålén 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Lasse Skålén | Foto: Christer Höglund | 2003-02-22 | Vänern 
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Turrapport 030222: Hammarö syd, grupp1@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Hammarö syd, grupp1 22/2 -03 

Gråmulet väder, svag sydvästlig vind med start innanför Skage fyr. Turen var utlyst 
som en lugn tur och gruppen var diciplinerad förutom en (fyrbent) som gjorde 
ständiga utbrytningsförsök. Det blev en sväng ut till Östra grisen och sedan norrut 
längs ostsidan på Hammarölandet. Fika på Bonäsudden och sen upp mot 
Sättersholmarna där vi vände.
Totalt 22 km på mestadels fina isar (delvis snöfläckar som var lite kärva ibland). 
Fina isformationer med märkligt blått ljus. Svag motvind på hemvägen så att vi inte 
skulle bli för stöddiga och tro att det alltid är lättåkt.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 1 22 km Gråmulet, svag sydväst Hasse Eriksson, Ulf Nilsson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Hasse E | 2003-02-22 | Vänern 
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Turrapport 030222: Hult -Fågelön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Hult -Fågelön 21/2 -03 

I tidig morgon startade Valter, Yngve och Leif från Hult intill Revsands badplats 
söder om Kristinehamn. Dagen lovade gott, solen lyste och de var alldeles 
vindstilla. Vi styrde ut mot Lakholmens fyr på god is. Efter ett kort betraktande av 
fyren tog vi sikte på sundet mellan fastlandet och Furholmarna. Här var isen mycket 
god. Längre söderut längs landet mot Medhamn uppträdde vrakis omväxlande med 
den mest utsökta is man kan tänka sig. Kolsvart kärnis, helt utan sprickor och 
bubblor. Med blotta ögat kunde man nästan inte klara ut huruvida isen var några 
millimeter eller säkert tjock och åkbar. Logik och känsla var inet överens. Nu var 
den tillräckligt tjock och erbjöd en fantastisk åkning där skären inte hördes. Första 
pausen tog vi på Korsholmen och fortsatte sedan söderut till en liten kobbe söder 
om Fågelön i höjd med Gullspång. Dagens andra paus väntade i värmande solsken, 
varefter vi styrde kosan mot norr. För att undvika alltför mycket vrakis är det bäst 
att hålla när land. En bit ut löper en flera mil lång råk 30-100 m bred. 
Ortsbefolkningen talar i historiska termer om denna årligen återkommande råk, som 
innebar att man hade båt med sig när man fiskade på isen utanför råken. Det hände 
nämligen att den vidgades ganska fort och att man riskerade att bli kvar utanför. 
Passering utanför råken är således inte att rekommendera. 

Is

Svart slätt kärnis, god is, vrakis. Flera mil lån bred råk. 8-12 cm tjock is. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 66,8 km Sol, vindstilla Valter Lindén 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2003-02-22 | Vänern 
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Turrapport 030221: Brommösund-Sjötorp-Torsöbron@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Brommösund-Sjötorp-Torsöbron 21/2 -03 

Under veckan fanns det förhoppningsfulla rapporter om att kunna åka ut till Djurö. 
Efter att ha diskuterat per tfn med Anders Christiansson beslutade vi oss för att 
chansa. Kl 8 startade vi i två bilar mot Sjötorp där Anders mötte upp och gajdade 
oss ut till Brommösund
Upp till Borhallsudde gick det ganska bra, men där kom vi fram till packisen. Efter 
moget övervägande och en fikarast fortsatte vi tll fots över Brommö upp till 
Skäggenäs. Där träffade vi på de mest fantastiska blankisar jag någonsin åkt på.Det 
gick inte att urskilja om det var is eller öppet vatten som låg framför oss utan att 
först ha pikat.Tyvärr kom vi inte så långt förrän packisen bredde ut sig så långt vi 
kunde se mot det hägrande Djurö. Efter en kort överläggning beslutade vi oss för att 
istället åka på de ibland fantastiska isarna till mycket jobbiga förhållanden med 
packis genom Kilmarsundet mot Sjötorp. 
När vi kom fram till Sjötorp enades vi om att fyra stycken skulle åka med Anders 
och hämta de båda bilarna vid Brommösund. Vi andra satte kurs med skridskor mot 
solen och Torsöbron. Vi fick en härlig avslutning på en fantastisk dag .
Ett stort tack till Anders Christiansson som ställde upp och visade oss den vackra 
skärgården.

Is

Brommösundet lite ojämn men fullt åkbar. Borhallsudde- Skäggenäs- Djurö 
packis. Skäggenäs-Kilmarsund packis med stråk av fin blankis och femton meter 
bred råk med öppet vatten. I Kilmarsundet en svårforcerad råk. Kilmarsund-
Sjötorp fina förhållande. Sjötorp-Torsöbron mestadels fina isar. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 25 resp 30 km Sol vindstilla -6 
till +15 i solen 

Erling Andersson Anders 
Christiansson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Erling Andersson | 2003-02-21 | Vänern 
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Turrapport 030216: Skagene fyr lugna turen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skagene fyr lugna turen 16/2 -03 

Vi gick på isen vid Skagene fyrs bilparkering. 
Vi åkte först ut mot Östra Grisen. Efter detta åkte vi österut. Isarna var blev efter 
någre kilometer dock lite svåra och i höjd med Skallholmarna vände vi tillbaka 
västerut för att försöka finna mera lättåkta ytor. 
Vi fikade strax väster om fyren. Efter dettta åkte vi nordväst mot Kattholmarna. 
Detta gav oss åkning på jättefina isar.
Vi var tvungna att vända ca 500 meter norr om Kattholmarna då det var flakis den 
sista biten. Vi åkte då norrut lite längre ut från land upp mot Västar Grisen. Efter en 
kortare vila så åkte vi tillbaka mot bilarna.
Sammanfattningsvis så var det åkning på jättefina isar. Man bör dock vara lite 
uppmärksam vid några av övergångarna.
Vill också passa på att berömma gruppen för mycket bra åkdisciplin med åkning på 
rad 10-15 meter bakom ledaren. När gruppen uppträder på detta sätt så blir ledar- 
och kökarls-jobbet så otroligt mycket lättare. Tack ska ni ha för en trevlig tur! 

Is

Vi åkte på fina lättåkta kärnisar. Blev dock svårare med flakis och en del knixiga 
övergångar i höjd med Skallholmarna. Västerut upp mot Kattholmarna var isarna 
jättefina. Man bör vara försiktig vid övergångarna. Ca 500 meter söder om 
Kattholmarna börjar flakis vilken ej är möjlig att åka på. Istjockleken är mellan 7-
20 cm. Det är is (av skiftande kvalite) så långt ögat kan nå.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 1 ca 20 km Moningt med bra sikt. Lite 
vind från väster.  

Mats Görrel och Olle 
Åström 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Mats Görrel | 2003-02-17 | Vänern 
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Turrapport 030217: Skage fyr - Östra Långholmen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skage fyr - Östra Långholmen 16/2 -03 

Kommunikationer är underbara när man ena helgen kan spela golf i kortärmad 
skjorta i södra Spanien och nästa helg åka på blankis i Vänerskärgården. 
Efter samlingen vid Mariebergsskogens parkering bar det av mot Hammarös 
sydspets (Skage fyr). Deltagarna delades upp i två grupper, varav denna redogörelse 
kommer att gälla för medelgruppen som idag blev den 'snabba' gruppen. Eftersom 
flera av deltagarna varit ute på samma is under lördagen så var det ganska givet 
vilka åkområden som vi skulle använda oss av. 
Efter rundning av Stor Holmen och Skallholmarna bar det av mot nordost upp emot 
Räggårdsviken där den första fikan intogs. Några partier med gamla, nyfrysna, 
vindbrunnar fick passeras försiktigt. Istjockleken varierar mella 3 -4 dm och några 
enstaka centimetrar. Isen fån Räggårdsviken förbi Bonäsudden och ut mot sydsidan 
av Södra och Östra Långholmarna är mycket fin och var lättåkt i den svaga 
medvinden. Stopp strax för isrännan in mot Karlstads hamn. Vägen tillbaks 
underlättades av diciplinerad motvindsåkning is samlad kolonn. Sista fikat intogs på 
Skallholmarna där Erling och Leo berättade att dessa holmar och närliggande vatten 
tidigare använts som militärt skjutområde för luftvärn. Ett försök att ta oss ut mot 
Östra Gåsen avbröts eftersom isen tunnade ut lite väl mycket. 
Tillbaka mot parkeringen vid Skage fyr efter 3 timmar och 27 km åkning. Tack Leo 
och Erling samt medresenärer. 

Is

Mestadels blankis med några passager av skrovelis.
Istjocklek 2-3 cm upp till 3 dm. Varning för gamla och nya vindbrunnar.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 1 27 Mulet Leo Rudner, Erling Andersson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Rolf Samuelsson | 2003-02-17 | Vänern 
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Turrapport 030219: Lugnt utanför Skagene@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lugnt utanför Skagene 15/2 -03 

Från parkeringen vid Skagene en bit norrut till det tunnade ut. Sedan söderut med 
fika i lä strax öster om fyren. Turen avslutades med en sväng österut innan färden 
gick tillbaka hem.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

25 1 18 Mulet, svag vind från nordost, kring 0. Åke Stööd 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Åke Stööd | 2003-02-19 | Vänern 
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Turrapport 030215: Ulvarennet@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Ulvarennet 15/2 -03 

Årets Ulvarenn kunde genomföras på havsis på Fälevfjorden i det innersta av 
Gullmarn. På resan ned syntes bara snötäckta sjöiasr så det var en prestation att 
finna åkbar is. I år finns ingen ekoguidekurs som kunde arrangera tävlingen. Istället 
har det utvecklats så att bygdens folk hjälper till. Stiligt!

Isfall vid Fälevfjorden. Lagen Carpe Diem 2 och Carpe Diem 3 
samlade vid aktivitetsstationen "Rovdjursspår". Det gällde att känna 
igen 6 st gjutna avtryck av olika skandinaviska rovdjur. 

Rennet började före lunchen med en punktorientering. Efter lunch en 
aktivitetsrunda. Solstaskärets två lag fortsatte de tidigare årens devis Carpe Diem 
och avnjöt det hela på bästa sätt.
Dagen avslutades traditionsenligt med Ulvarennets fisksoppa. En delikatess, som 
ensamt egentligen räcker som motivering för att delta.
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Turrapport 030215: Ulvarennet@Vänerskridsko

Is

Fälevfjorden har knottrig hård is. Det krävs bra fart för att glida över knottrorna. 
Med mindre fart var isen mindre njutbar. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 30 km Grått, -3 Thorsten Gansing, Anders 
Johansson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport&foto: Olov Bergqvist | 2003-02-15 | Skagerrak 
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Turrapport 030215: Vättern@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Vättern 15/2 -03 

Då vinden var nord-ostlig bestämde Valter att det blir nog bästa turen om vi går i på 
östra sidan av Vättern. Vi gick därför på vid Smedudden söder om Hammar. 
Vi åkte sedan i lätt medvind tvärs Vättern över till Stora Aspön där vi intog fika. 
Invid vårat fikaställe fanns en helt infrusen tall på ca 1.5-2 meter. Den stog som en 
isstaty på en sten. Oerhört vackert och fascinerande!
Efter fikat åkte vi rakt söderut mot ön Stora Röknen. Vårat mål var att runda denna. 
Det gjorde vi också men vi fick gå en liten bit på östra sidan. 
Vi intog sedan dagens andra fika på öns södra spets, dvs Röknehuvud. Här hade vi 
fri sikt ända ner till Visingsö. Otroligt vackert! 
Därefter åkte vi norrut på Stora Röknens västra sida och tog sikte på ön Lilla 
Röknen. Vi rundade Lilla Röknens norra udde och åkte på dess västra sida ända ner 
till öns södra spets. Vidare söderut gick ej att åka. Det var flakis så långt ögat kunde 
nå. Därför bestämde vi oss för att vi fått tillräckligt för idag och åkte därför vidare 
mot bussen som stog och väntade på oss vid Stora Koviken. 
Väl vid bussen tog vi ytterligare en kort fika i solskenet. 
Sammanfattningsvis var det en otrolig tur. Kolsvart kärnis med siktdjup på 5-8 
meter. En otrolig känsla att sväva fram över is som liknar en jättelik glasskiva med 
vinden i ryggen. Vi fick också se en hel del otroligt vackra naturligt gjorda 
isskulpturer under resans gång. Nämnas bör också att Valter förgyllde turen med 
några fantastiska Vättern historier. 
En m.a.o. fantastisk tur. Synd att vi inte var fler som fick uppleva detta!

Is

Mestadels (80-90%) svart kärnis. Fanns partier med ihopfrusna isflak, dessa 
partier var dock ej svåråkta. Tjockleken varierade mellan 7-20cm. Isläget norr om 
Röknen öarna är mycket gott och kan åkas med liten risk. Väldigt lättåkt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 40 km Molnigt med bra sikt. Sol i 
slutet av turen. 

Valter Linden och Mats 
Görrel 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Mats Görrel | 2003-02-15 | Vättern 
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Turrapport 030215: Kattholmarna - Skage fyr - Drottninggrundet@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kattholmarna - Skage fyr - 
Drottninggrundet 15/2 -03 

Vid samlingsplatsen på Mariebergsskogens parkering kl. 10 var det mycket folk och 
bilar. Vi packade ihop oss i bilarna och for mot parkeringen vid Hammarös 
sydspets. 

Vi gick ner mot isen och den såg bra mycket bättre ut än vad jag hade förväntat mig. 
Väl ute på isen delade vi upp oss i tre grupper som åkte iväg var och en på sitt håll. 
Leos grupp och Björns grupp åkte mot samma håll. Efter en stund så hade dessa två 
grupper bildat en enda stor grupp. 

Vårt mål var att ta oss ut till Kattholmarna för att inta första fikat där, men det 
visade sig att det var för mycket packis som hindrade oss. Vi stannade och såg 
längtansfullt ut mot holmarna. När vi ändå hade samlats här så passade Björn på att 
prata säkerhet på isen och hur man ska packa ryggsäcken för att vara väl förberedd 
för en eventuell plurrning. Eftersom det var så mycket packis så vi inte kunde 
fortsätta åt det hållet, så vände vi tillbaka samma väg vi kom för att hitta ett bra 
fikaställe. Då gjorde Björn en plurrning och fick därmed på ett mycket 
demonstrativt sätt visa hur man beter sig efter ett oväntat vinterbad. Vi tog oss in till 
land där vi fikade, medan Björn bytte om till torra kläder.

Efter fikat åkte vi förbi Skage fyr och vid Skallholmarna stannade vi och pratade 
med familjegruppen som grillade korv. Vi skrinnade vidare på den hårda och fina 
isen och kom mot ett riktigt packisbälte. Här hittade vi inget bra ställe att ta oss över 
på och den större delen av gruppen vände och åkte tillbaka till bilarna, men vi var 
tio envisa ena som stapplade genom packisbältet med skridskorna på oss. Det var 
lite besvärligt, men väl värt mödan för på andra sidan visade sig isen från sin bästa 
sida. Helt spegelblanka salsgolv att skrinna fram på. Helt otroligt! Vi fortsatte mot 
Ö. Drottninggrundet. På vägen ut dit såg vi många fina isformationer längs med 
stränderna som vi blev imponerade av. Många fina packisbälten där isblocken låg på 
varandra och de skiftade i blått. Vid Ö. Långholmen var det isformationer som 
nästan såg ut som stora vita tält. 

Tyvärr kom vi inte ända fram till Drottninggrundet p g a isrännan i farleden där det 
var tjockt med packis, men det var inte långt ifrån. Vi stannade precis vid farleden 
och intog lite ”isfika” sittandes på isen. Lika bra att ta det här eftersom vi inte kunde 
ta oss in till land p g a mycket packis längs stränderna. 
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Turrapport 030215: Kattholmarna - Skage fyr - Drottninggrundet@Vänerskridsko

Efter fikat vände vi hemåt på den härliga isen och bara njöt av tillvaron. Nu åkte vi 
lite längre ut på isen och här var det mestadels kanonfin is. Vi lyckades hitta vägar 
på isen så vi slapp det jobbiga partiet med packis som vi var tvungna att ta oss 
igenom på ditvägen. I närheten av Grisarna stannade vi och tittade på två åkare som 
vi såg långt bort i horisonten. Därefter fortsatte vi att åka mot bilarna efter en härlig 
dag på isen. 

Is

Decimetern tjock kärnis med fläckvis drev. Mycket fin is öster om Skallholmarna 
mot Söökojan. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

25 1 1 33 km Kring noll, svag 
vind.  

Björn Lagerbeck, Leo Rudner 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Martina Freding | 2003-02-15 | Vänern 
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Turrapport 030215: Familjetur i isgrottor@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Familjetur i isgrottor 15/2 -03 

Vi gav oss av ifrån Karlstads ornitologiska föreningsstuga. Vid stugan fanns den 
första grottan att utforska, fast den var mest ett överhäng. 
Söder ut såg vi en större grupp som vi följde ut till grisarna och sedan in till fika på 
Skallholmarna. Där bröt den stora gruppen upp och medan vi fikade fick vi besök av 
flera Solstaskärsgrupper och privatgrupper. Totalt var det nog 100 personer på 
isarna om räknar dem som höll sig inne vid land. Vid fikat fanns en grotta som det 
gick att krypa in i på riktigt med ett fint grönt ljus.
Vi avslutade med en tur ut till grisarna och in till fyren. Där hittade vi en tunnel 
genom de drygt manshöga isvallarna.
Vi passerade vindskydd fyllda av fikande skridskoåkare innan vi avslutade vi 
Karlstads ornitologer.
De var en tur med fin is och spännande bottnar att titta på. Kommer solen i morgon 
blir det ett fantastiskt färgspel där ute.

Is

Decimetern tjock kärnis med fläckvis drev. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 7 Kring noll, svag vind från 
norr som vred mot ost. 

Bengt & Monica Jakobsson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2003-02-15 | Vänern 
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Turrapport 030214: Fin-fint på Vättern@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Fin-fint på Vättern 14/2 -03 

Humöret var på topp när vi blickade ut över den solbelysta isen i Röknasundet. 
Stora Koviken söder om Olshammar i Närke var vår startplats. Vi började åka 
söderut men i höjd med Igelbäcken började ett vrakisbälte så vi styrde öst ochmot 
Lilla Rökna. Gick ej att runda i söder av samma anledning. Alltså norrut. i sundet 
tunnade det ut och vi sökte oss mot land där det blev bättre. En fiskare vinkade åt 
oss och varnade oss för att gå för nära Lilla Rökna på Norrsidan där det är strömt 
och grund. Vi följde hans råd. Men först en fika i solen efter land. Därefter en vid 
sväng och ner mellan Röknaöarna. Härlig bottensikt! Grönblått i Vätterns klara 
vatten. Mikael efterlyste fönsterskrapa då det inte var som nyputsat glas. 
Söder om Röknehuvud fick vi vända igen pga vrakis. Men en km norr därom gick vi 
över ett smalt näs och fann fin is igen. fika nr 2 vid en liten stuga som författaren 
Folke Dahlberg ( Vätterns författare nr 1) tillbringat många nätter i.
Efter en kort promenad efter stranden - tunnt och öppet- kom vi ut på tjock is igen 
och åkte raskt till Lövön vid farleden in till Aspa bruk. avslutning i medvind till 
bilarna. En glimrande tur till ända! 

Is

Blandat fin kärnis 5-15 cm, snöis, hopfrusen flakis och vrakis som ligger söder 
Rökna öarna och även begränsande öster därom.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 37 -2 grC, NV 1-2 m/sek, klart 
till halvklart 

Valter Linde"n 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Valter Linde"n | 2003-02-14 | Vättern 
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Turrapport 030213: I vimlet på skridskofesten på Mariebergsviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

I vimlet på skridskofesten på 
Mariebergsviken 12/2 -03 

Kvällens åkning ledde tankarna till Holland. Som en kanal fylld av skridskoåkare 
slingrade sig vår bana fram genom det platta, snötäckta landskapet.
Tack vare snön och molnen blev mycket ljust på Mariebergsviken jämfört med 
tidigare arrangemang när vi utnyttjat blankisar.
Solstaskärets egen reporter vimlade med VF:s utsända fotograf och reporter och alla 
kanske 300 andra glada skridskoåkare från 2 till 82. Troligen ett nytt rekord i 
föreningens historia i ålderskillnad på en tur.
Arenachefen Jan Lundbäck sågs också i vimlet, uttalande sig nådigt positivt om 
arrangemanget. Klädd i en röd kreation kvällen till ära. Han åtföljdes av en skara 
ungdomar som firade Gunnar Blomqvists 50-årsdag. Gunnar själv klädd i en diskret 
skridskolandslagsdräkt belyst med lampor.
Mikael Skog med hustru och hund hade inte med barnen och kom därför bara för att 
titta. Han hoppades att många höra av sig om medlemsutbildningen som genomförs 
nästa vecka.
Bo Kronvall, den första att diskutera sträckan Kil-Torsby, åkte i ett behagfullt 
tempo runt på banan, medan Olov Bergqvist i solstaskärsorange anorack syntes 
leende staka sig runt nöjd med att ha fått en av sina drömmar uppfyllda denna 
vinter.
William Lindgren med hjälm och morfar hälsade glatt på redaktören. 
Förhoppningsvis ser vi snart tre generationer nya medlemmar från den släkten.
Christine Duprez iförd en mörkblå anorack med pälsbräm, meddelade i förbifarten i 
Naturums reception att hon redan löst ut sitt exemplar av SSSK-s jubileumsbok på 
Magazinet. Där finns överexemplar till alla så långt lagret räcker. En väl spenderad 
100-lapp.
Anneli Blom, lika välklädd i sin röda keps som alltid, pratade tjejhelg. Ett tillfälle 
som vi hoppas kommer igen för tjejerna. Kanske vi skulle ha en grabbhelg också ...
Lars-Olov Wallménius förklarade sin hällösa konstruktion för redaktören, som med 
sina nyinförskaffade skridskoprofiler behöver tips om montage av bindning. 
Någonstans i vimlet anades Ulla Mechel bärandes på en nyinköpt hansa pik. Det 
finns fortfarande en träpik och en isdubb med pipa kvar samt några 50 cm profiler. 
Någon skridsko finns också, men mer om detta i helgens utlysningar.
Agneta Lagerbeck gled runt i en för henne typisk helgblåsa och informerade om att 
det den gångna helgen varit många åkare på arenan.
Rätt snabbt övergav VF-personalen undertecknad, när Bengt Hornevall uppenbarade 
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Turrapport 030213: I vimlet på skridskofesten på Mariebergsviken@Vänerskridsko

sig iförd sin världsberömda ryggsäck (åtminstone i Göteborg där 200 personer lär ha 
begapat den).
Paret Krok/Noord besökte arrangemanget endast iklädda promenadskor, eftersom 
tvättstugan var bokad. De avslöjade att de såg fram emot Ulvarennet på lördag.
Arnfinn Helseth passerade i säljande stil många åkare. Själv klädd i norsk inspirerad 
fjälltursklädsel yppade han i största förtroende för vår reporter att han i veckan sett 
Vättern både i Askersund, Motala och mellan Hjo och Karlsborg utan att rapportera 
detta till klubben.
Anne Nilsson med en jacka med texten Friluftsfrämjandet Hammarö på ryggen 
hejade. Förhoppningsvis kommer vi att se mer av dem både på isarna och på nätet.
En Friskis och Svettis ledare blev tänd på att bli medlem och med sitt boende vid 
Lill-Värmeln blir hon och hennes man ett bra tillskott till våra sjönära israpportörer.
När kvällen närmade sig sitt slut kom turplanerarchefen Björn Lagerbeck i egen hög 
person för att kontrollera resultatet av dagens turplanerares arbete. Han var 
representativt klädd i lågskor efter att tillsammans med andra från Solstaskäret 
informerat räddningstjänsten på Hammarö om vårt säkethetstänkande och våra 
erfarenheter av isar runt Hammarö.
Många fler var det. Tyvärr kan redaktören inte allas namn, men läs mer i VF 
imorgon.
Slutligen vill redaktören tacka er som fixade marschallerna och brasan, Orrleken 
som stod för veden, Vikenköp som fick fram marschallerna, Naturums personal som 
öppnade café och utställning.
Dessutom ett tack till KBAB, Mariebergskogen AB och Fritid Karlstad som 
finansierar banan och därmed gjorde kvällen möjlig.
Eventuellt blir det en upprepning vecka 9 om redaktören hittar ett intresse i sin 
närhet eller någon annan tar initiativ.

Is

40-50 cm riktigt bra is. Någon spricka. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

100 1 Varierande Mulet, kring noll och svag sydlig vind Ingen 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2003-02-13 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 030208: Skaggrisarna@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skaggrisarna 8/2 -03 

Vi träffades kl 9 vid Paddelklubbens parkering för samåkning ut till Hammarö 
sydspets parkering. Efter en kort promenad genom skogen kom vi ut på den fina 
kärnisen.Valter redogjorde för hur han hade tänkt sig dagens skridskotur. Han hade 
planerat att efter ha passerat Ö:a Skaggrisen skulle vi ta oss förhoppningsvis mot 
Segerstad. Framme vid Grisen blev det diskussion om möjligheten att kunna åka 
utanför skären.Vi delade upp oss i två grupper. Valter fick med sig tre stycken 
äventyrslystna åkare och så bar det iväg ut i packisen och den hägrande blankisen. 
Men det visade sig ganska snart att isen 'grisade till sig',den var av varierande 
tjocklek mest mot det tunnare hållet. Vi andra tolv, under ledning av Åke och 
Anneli, tog ett par lugna varv på det från i fredags rekade området. Vi åkte från Ö:a 
Skaggrisen-södra delen av Fiskviksholmen-Skallholmen-V:a Skaggrisen-
Fyrholmen. Mellan varven fikade vi i lä vid vindskyddet på Fyrholmen. Eftersom 
det var en del nya ansikten passade vi på att under fikat presentera oss för varandra. 
Bland deltagarna hade vi besök av Anders Christiansson från Mariestad. Han 
berättade att han höll på med en stor skridskoartikel för tidningen 'Ute' . Han sa att 
den skulle komma in i tidningen i november. Senare på eftermiddagen skulle han 
och Folke Persson göra ett museibesök och titta på Ola Billgrens utställning. Det går 
ju bra att kombinera motion med kultur, man hinner med mycket på en dag om man 
börjar tidigt. 

Is

Mestadels 8 cm kärnis som var hård och fin på morgonen men mot slutet blev 
ytan mjuk.Några tillfrusna vindbrunnar med myket tunn is.Packisbältena har inte 
frusit ihop. Utanför Skaggrisarna och packisbältena varierande tjocklek 2-5 cm.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 2 21 7 m/sek SO 
mulet -1-+1 

V Linde"n,ABlom, Å Stööd 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Erling Andersson | 2003-02-08 | Vänern 
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Turrapport 030202: Arnäs udde-Gåsskären-Skutberget@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Arnäs udde-Gåsskären-Skutberget 2/2 -03 

I samråd med dagens ledare tog turutlysare Valter beslutet att ställa in dagens lugna 
och medelgrupp, dels beroende på den snö som fallit men framförallt p g a den 
hårda vinden som under dagen nått 18 meter i sekunden i byarna.
Istället utlystes en chanstur som lockade sex personer som åkte till Arnäs udde. 

Mycket kämpig åkning dryga kilometern söderut i motvinden på uddens västra sida.
Vid Guppaholmarna rådslag, Olov med två kamrater tog sikte på Onsö, och vi tre 
övriga tog sikte på Gåsens sydspets.
Isen var nästan helt renblåst från snö och bjöd på mycket fin åkning.
Halvägs till Gåsen tunnade isen ut till ca 5 cm och den hävde rejält i vinden. Med 
försiktig åkning och mycket pikande nådde vi sundet mellan Gåsen och den största 
av Gåsskärens öar.
Där, bland hopfrysta flak, snöis, nysnö med skare mm, tog Peter Jerverup sitt 
premiärdopp, i sanning en vacker plats för ett dopp. Efter ombyte på Gåsskäret 
vandrade vi över till sydsidan och möttes av 3-4 meter höga isvallar, utanför låg den 
rytande sjön öppen. Kaskader av vatten byggde vallar och stänkte långt in på ön.
Återfärden skedde längs Gåsens västsida, där vi fann fantastisk kärnis. Vinden var 
så kraftig att vi inte kunde åka, utan fick bara glida med och bromsa då och då. 
Återsamling alla sex vid vindskyddet vid Onsösundet. Då vi hade bilar kvar vid 
Skutberget så kunde dagen avslutas med en medvindstur över Kattfjorden. Fin isyta 
gjorde åkningen säker och vi kunde ta ut skären ordentligt. 

Is

Renblåsta ispartier gör att man alltid kan finna lämplig väg. Se upp för snödrev 
som börjar hårdna. Längs råkar i Kattfjorden har snö samlats som bildat issörja 
och skare.  

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

6 2 1 20 Mulet, någon minusgrad, 
kraftig vind från syd 

Olov Bergquist, Valter 
Lindén och Mikael 
Skog 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!
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Tillbaka | Rapport: Mikael Skog | 2003-02-02 | Vänern 
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Turrapport 030202: Skutberget-Onsön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skutberget-Onsön 1/2 -03 

Skutberget-Onsön
Vi samlades ett stort gäng på Skutberget. Gruppen delades i två varav vår grupp 
skulle var lugn+. Under Arnfinns ledning stretade vi på i stark motvind utefter 
Kattfjordens strand. Några av oss tyckte nog att tempot var +++, men när vi åkte i 
kolonn gick det riktigt bra. Isen var var mestadels slät och fin men några råkar 
fanns. När vi efter två timmars stretande i motvind var vi framme vid Onsön och 
fikapaus nummer två, därefter var det bara att stå på med vinden i ryggen tillbaka 
till Skutberget. Tack för en go" tur!

Is

Mestadels slät is med inslag av råkar, minst 20cm tjock is  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 29 km Stark sydvästlig vind, mulet Arnfinn Helseth, Lasse 
Skålen 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Kicki Brandelius | 2003-02-02 | Vänern 
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Turrapport 030201: Tjejhelg, Kil-Torsby@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Tjejhelg, Kil-Torsby 1/2 -03 

Vi var fem tjejer, som klev av bussen vid Frykstabadet, för att starta vår tur mot 
Torsby. Övriga elva tjejer bildade en långsam grupp,som startade lite längre upp vid 
Hagudden. Härlig medvind och kanonis förde oss snabbt till Nilsby och öppet 
vatten, där vi fick gå en bit. Sen vidare på Mellanfryken, med rasande fart. Fika i lä, 
där de andra grupperna lämnade sina platser åt oss. Vid Kolsnäsudden förenades vi 
med Elaines grupp, transporterades med buss till Frykenstrand, där fem tjejer med 
Anneli i spetsen klev av, helt inställda på att göra hela Övre Fryken också. Den 
andra gruppen bussades norrut och släpptes av ca 8km s.o. Torsby. Vi åkte en del 
slalom mellan snöfläckar och glasis, men efter Lysvik blev det fantastiskt, och vi 
flög till Oleby och den väntande bussen. Vilken underbar tur! Tacka vet jag 
medvind! Tjejturen avslutades förresten med besök på Magasinet senare restaurang. 
Trevligt! 

Is

Tidvis packade snöfläckar och glasis, men mestadels tjock fin lättåkt kärnis 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 2 30 / 67 km Mulet, kortvarigt lätt 
snöfall ca -3gr. Frisk 
sydlig vind 

Elaine Magnusson, Inger 
Persson, Anneli Blom, Annika 
Krook 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Annika Krook | 2003-02-02 | Fryksdalen 
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Turrapport 030201: I Olovs fotspår@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

I Olovs fotspår 1/2 -03 

Den senaste veckan har det ryktats om en enastående tur som en föragångare i våra 
kretsar en gång gjort.
Turplaneraren insåg det epokgörande och ville följa i hans fotspår. Som en erindran 
och hågkomst av hans insatser för vår ädla verksamhet i Selmas omgivningar.
Buss var beställd. Vi landade i Frykstad. Lagom temp och av den förabådande snön 
såg vi intet.
Nederfryken är inte stor och vips var vi i Nilsby. Inte fattar jag hur man kan planera 
turer inför dessa sträckor och dessutom greja rätt vind. Det gick fort.
Vi kunde inte åka under bron. Det gjorde inget.
Vi höll ihop till Sunne. Bussen väntade vid Kolsnäs.
Kort tranfer till Frykenstrand.
Oj vad det gick. För lätt åkning kan man i efterhand tillägga. Övermod vad gäller fart 
och styrka i ben.
En kamrat for, småpratandes, in i en för massiv snö vall och gjorde sig illa.
I kommentarerna i bussen hem prisades allas beredskap att hjälpa till. Doktorn stod 
närmast den skadade. Vidskydd ordnades. Larm fixades. Ambulansen kom och vi 
fortsatte. (Budskap kom till oss sedan att ingen allvarlig skada skett).
Råkar forerades. Snö vallar undveks. Allt i hög fart i medvinden. Ben blev stumma.
Så hände då nästa bitterhet.
Skena i spricka. Fart. Vind i ryggen och tråkigheter i foten.
Torsby sjukhus. Ont. 
Brott. 
Skruv och gips väntar.
En härlig tur med lite bitter eftersmak då kamrater gjort sig illa. 
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Turrapport 030201: I Olovs fotspår@Vänerskridsko

Mål i sikte.

Alla var vi dock nöjda att ha fått förmånen att åka denna klassiska sträcka i 
Värmland.
Nu har vi gjort Hagfors-Karlstad. Kil-Torsby.
Olov! We want more!!!

Is

Luriga sprickor!!!! Lättforcerade råkar. Lite snö. Enstaka partier av glasis. Annars 
bra stöpt is/kärnis 

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

17 1 2 67km Mysigt gråväder. 
Inslag av lätt snö. 

Bo-Göran Nilsson, Jan 
Lundbäck, Valter Lindén

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om 
isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Henrik Åkerlund | Foto: Lars Järner | 2003-02-01 | Fotoalbum | 
Fryksdalen 
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Kil-Torsby 1/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kil-Torsby 1/2 -03 

1.  Starten (14 K)
2.  Nedre Fryken (20 K)
3.  Fallolycka nr 1 (37 K)
4.  Mål i sikte (21 K)
5.  Sista vätskekontrollen (18 K)

Turrapport

Tillbaka | 2003-02-02
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javascript:history.back();


Kil-Torsby 1/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kil-Torsby 1/2 -03 

Starten på Nedre Fryken

 Lars Järner   Original (40K) 

  1 (5)  

Tillbaka | 2003-02-02
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Kil-Torsby 1/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kil-Torsby 1/2 -03 

Nedre Fryken

 Lars Järner   Original (48K) 

 2 (5)  

Tillbaka | 2003-02-02
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Kil-Torsby 1/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kil-Torsby 1/2 -03 

Fallolycka nr 1 omhändertas

 Lars Järner 

 3 (5)  

Tillbaka | 2003-02-02
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Kil-Torsby 1/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kil-Torsby 1/2 -03 

Mål i sikte

 Lars Järner   Original (55K) 

 4 (5)  

Tillbaka | 2003-02-02

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/fryken030201/mal_i_sikte.html [2003-09-30 18:58:45]

mailto:lars.jarner@stamford.se
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/fryken030201/mal_i_sikte.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/fryken030201/mal_i_sikte.jpg [2003-09-30 18:58:47]



Kil-Torsby 1/2 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kil-Torsby 1/2 -03 

Sista vätskekontrollen på Övre Fryken

 Lars Järner 

 5 (5)   

Tillbaka | 2003-02-02

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/fryken030201/sista_vatskekontr_ovre_frk.html [2003-09-30 18:58:52]

mailto:lars.jarner@stamford.se
javascript:history.back();


Turrapport 030201: Lugn tur i blåsväder på Kattfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lugn tur i blåsväder på Kattfjorden 1/2 -03 

Samling vid Skutberget med massor av folk, vi delade in oss i lugn och lugn plus-
grupp.
Lugna gruppen, 32 små negerpojkar, och flickor för den delen, tog sikte rakt söderut 
mot Lövnäsudden. Vinden, 13 meter i sekunden rakt i ansiktet, blev kämpig och 
innan vi rundat Lövnäsudden så hade 12 st kastat in handduken.. Många var på årets 
första tur, och trots lugnt tempo kan kraftig vind kännas mycket besvärande. Vi vill 
påminna om vikten av åkträning på Tingvalla innan man ger sig ut på tur. 
Kolonnkörning eller tandemåkning är också bra att träna på.
Åkningen blev lättare västerut till Sikholmen där första fikat intogs. Ytterligare 
några ville avbryta och återvände mot Skutberget, medan 15 strävade vidare mot 
Hasselnäset och följde Kattfjordens västra sida upp till Torrholmen där vi fikade en 
andra gång. Innan vi vände åter hade vi lite åkteknik a la PG Braf, hur man sätter i 
skridskons ytterskär först. Många var duktiga och provade på detta på hemvägen 
som gick som en dans i medvinden.

Is

Fin isyta. Ett antal långsträckta råkar passerades.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

32 1 21 Kraftig vind från sydväst. 
Någon minusgrad. 

Lennart Romberg och 
Mikael Skog 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Mikael Skog | 2003-02-01 | Vänern 
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Turrapport 030204: Mjukstart på tjejhelgen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Mjukstart på tjejhelgen 31/1 -03 

En mjukstart på tjejhelgen vi valde att åka på Kattfjorden med start vid Skutberget i 
strålande sol nästan vindstilla ca -10. Vi rundade Långudden bort mot Bomsta och 
Segersta-landet, där 5 st vände åter vi kvarvarande 4 fortsatten förbi Torrholmen ut 
till Onsön i eftermiddags solen, klockan blev över 15.00 så det var dags att tänka på 
återfäden. Härlig is i kvällssolen med lite medvind gick återfärden som en dans, vid 
Lövedsudde träffade vi på de andra, åter vid Skutberget vid solnedgången. Vår vän 
från Italien var överlycklig nu hade hon åkt på Vänerns is efter att ha tränat 
långfärdsskridskor endast på hockeyrink.

Is

Tjock härlig kärnis. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 2 15 km/25km Strålande sol nästan 
vindstilla ca -10. 

Anneli Blom Elaine 
Magnusson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Anneli Blom | 2003-02-04 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030204080954.html [2003-09-30 18:59:36]
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Turrapport 030128: Torsvika - Mariebergsvika@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Torsvika - Mariebergsvika 26/1 -03 

Väderrapporten lovade vad norrmännen kallar 'Liten kuling' från väst. Därför valdes 
rutten väst till öst denna söndag. Läs Martinas rapport hur det blev:

Ja, då är jag hemma efter en härlig dag på isen och jag längtar redan ut igen. Dagen 
blev bättre än vad den såg ut att bli från början. När jag tittade ut genom fönstret i 
morse, så var det lite gråmulet med regn i luften, men jag hade bestämt att jag skulle 
ut så då var det bara så. Dessutom så hade de lovat på vädret att det skulle bli fint 
idag. 

Vid samlingen vid Norrstrandskyrkan kl. 10 så regnade det, men ändå var det 
förvånansvärt många som hade samlats. Vi delade in oss i två grupper och gav oss 
iväg åt olika håll. 

Vi var åtta stycken som åkte till Torsviken på Segerstahalvön. När vi kom fram dit 
sken solen från en klarblå himmel och det kändes som vår nästan. Vi satte på oss 
skridskorna och gav oss i väg på den blanka och fina isen. Vi gled framåt i sakta 
mak och bara njöt av livet och utsikten. Det kunde knappt bli mycket bättre. Livet 
kändes bra härligt. Efter bara en kort tur så stannade vi på en ö och fikade i 
solskenet. Här hade vi bra utsikt mot Skoghallsverken som i och för sig syntes 
nästan hela tiden mot horisonten var vi än befann oss. 

Turen gick vidare i lugnt tempo och vi tog rejäla svängar in i vikarna för att få njuta 
maximalt av åkningen och den fina isen. Mestadels var isen fin, men på vissa ställen 
var det en del vatten på isen och på några ställen var isen mjuk i ytan och det blev 
lite mer svåråkt. Detta var framför allt i ett parti efter Skutberget mot Hammarö till. 
Det fanns även en del \"slurphål\" i isen så det gällde att inte titta allt för mycket på 
naturen och de fina husen längs stränderna. 

Andra fikapausen tog vi vid en av bryggorna i Dingelsundet. Därefter tog vi och 
åkte in på älven in mot Mariebergsviken. Här var isen mestadels hård och fin, men 
med vissa mjukare partier. 

Det roliga med turen var (förutom vädret förstås) att det var kul att se lite nya vyer. 
Det var första gången jag åkte denna sträcka och första gången jag åkte på älven. 
Det var flera som hade \"älvpremiär\" idag.
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Turrapport 030128: Torsvika - Mariebergsvika@Vänerskridsko

Martina 

Is

Mestadels hård fin yta. Mer vatten och överis på östra sidan mot Bergvik. Älvens 
isyta mycket bra som vanligt.
Lite uttunnat vid Dingelsunde 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 28 km Soligt och svag 
västlig vind 

Leo Rudner, Björn Lagerbeck 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Martina Freding | 2003-01-28 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 030126: På stålskenor genom järnets led@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

På stålskenor genom järnets led 26/1 -03 

Två grupper från Solstaskäret åkte på söndagen den anrika Bergslagskanalen. Redan på 
bussen berättade Leif Lendrup om dess tillkomst och betydelse för transporterna av 
järnvaror i industrialismens barndom. Numera underhålls slussar och kanal som ett 
kulturminnesmärke och till glädje för fritidsbåtar (och skridskoåkare).
Ena gruppen startade i Kyrksten och den andra i Släbråten för att stråla samman i det 
gemensamma slutmålet Filipstad. Alkvettern klarades av i motvinden med 
kolonnkörning. I Käxsundet blev det stopp. Iskanten som på fredagen erbjudit trivsam 
åkning var idag bortfrätt. I stället åkte vi in i Ladufallsviken. En älg i strandkanten kände 
sig störd och lufsade in i snåren. Det var djupt med vatten vid ordinarie 
landstigningsplats så vi åkte en bit norrut och fick lufsa en bit i snåren vi också. Vid 
Frövetterns strand tog vi första fikat. Vi brukar sträva efter sol och lä men nu var 
kaffesuget så starkt så det fick duga med moln och blåst. Efter lite åkande på Frövettern 
fick vi så se Jättestenarna och satte kurs på Smedstorpssundet. Med vinden i ryggen på 
den fina vattenbegjutna isen var snart Ullvettern avverkad och vi var i Släbråten och ny 
promenad. 
Vi fick rapport från Leifs grupp där de fikade vid Bjurbäcksslussarna. Överis att vänta på 
Storlungen. Först avverkade vi Öjevettern och sedan med viss försiktighet åkte vi över 
Storlungen Något fall blev det men inga skador som tur var. Vi försökte men kunde inte 
åka ända fram till bryggan vid slussarna. Väl uppe vid slusstugan träffade vi på ett gäng 
glada Örebroare som just fikat färdigt och lämnade plats till oss. 
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Turrapport 030126: På stålskenor genom järnets led@Vänerskridsko

Härlig motljusbild från korta gruppens tur.

Leif rapporterade att de nu var ute på Daglösen och svängde ner mot Nykroppa för att 
komma fram till Filipstad ungefär samtidigt som vi. De hittade en fin fikaplats i solen på 
östra stranden. 
Det klara vädret gjorde också att utstrålningen ökade och på den vattenbegjutna isen 
började snabbt iskristaller bildas. Vi satte fart och avverkade i rask takt 
Bjurbäckskanalen, Aspen och efter dagens fjärde promenad även Asphytteälven. På 
Daglösen släppte några snabbskrinnare sina hämningar och öste på. 
Överisen blev mer och mer besvärande men vi var inte så lång efter andra gruppen.
Åter i Karlstad i god tid före fem - nöjda och belåtna!

Is

Långa sträckor njutbar is men stora variationer förekom. Varierande blöt och torr 
kärnis och snöis. Slukhål och uttunnade partier vid strömt vatten. Överis som 
krävde försiktighet.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

38 2 57 resp 34 km Moln till sol Leif Lendrup, Anneli 
Blom, Valter Lindén, 
Arnfinn Hellseth 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är 
säker!
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Turrapport 030126: På stålskenor genom järnets led@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Valter Lindén | Foto: Christer Höglund | 2003-01-26 | 
Bergslagskanalen 
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Turrapport 030126: Gapern@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Gapern 26/1 -03 

Efter en kort regnskur sprack himlen upp, och solen kom fram precis lagom till 
starten vid Killstad och första turen på Gapern den här säsongen. Vi åkte norrut på 
hård, fin is, rundade Duvenäsudden och vidare söderut mot Yttre näset, där vi tog en 
härlig fikapaus i solen. Sen vände vi norrut igen, där ett gäng efter ett tag drog 
hemåt. Övriga fortsatte mot Norrumsälvens utlopp. På väg hemåt fikade vi 
ytterligare en gång vid Uddens sydspets. De som hade plastpåsar på fötterna, kom 
hem torrskodda, vi andra något blötskodda, men ändå nöjda.

Platspåsar, regnbyxor, väl insmorda kängor, eller helt enkelt köra 
blött. Metoderna var många på solbelysta men fortfarande blöta 
Gapern.
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Turrapport 030126: Gapern@Vänerskridsko

Is

Hård kärnis ca. 30-40 cm. Delvis vattentäckt, på slutet begynnande överis.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

35 2 22/18 Sol Åke Noord, Annika Krook, Per Dahlström 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Annika Krook | Foto: Olov Bergqvist | 2003-01-26 | Älvsbacka-
Alster 
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Turrapport 030126: Familjetur vid Bomstad@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Familjetur vid Bomstad 26/1 -03 

Efter lite tjat från våra pappor så följde vi med på familjetur som det hette.
Vi blev bara 4, det var Malin Jacobsson och Frida Skog med pappor.
Först åkte vi himla länge till Gösjön bara för att finna att det var överis överallt.
Sen till Bomstadbaden där pappa gjorde värsta parkeringen på stranden flera hundra 
meter ut.
Där var bättre is och vi åkte mot en ö som heter Sikholmen.
Papporna höll på som vanligt, "vad duktiga ni är," "på hemvägen blir det lättare, då 
får vi medvind," "snart får ni grilla korv," hela tiden.
Vi gjorde eld mellan stenarna på en solig plats där det inte blåste och vi fick inte 
röken i ansiktet, bra.
På hemvägen gick det faktiskt fortare, vi kollade på några stenar långt ut från 
stranden där det var öppet vatten omkring.
Det är faktiskt roligt att åka skridskor särskilt när man får hjälp av vinden.
Hoppas att vi blir fler på nästa familjetur, Malin och jag är 12 år, man kan vara både 
yngre och äldre.

Is

Tjock, torr och fin is. Se upp längs stränder där det finns hål här och var. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 5 Sol och plus fem Bengt Jacobsson och Mikael Skog 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Frida Skog | 2003-01-26 | Vänern 
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Turrapport 030125: Kattfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kattfjorden 25/1 -03 

Förvånansvärt bra förhållanden efter fredagskvällens snöfall. Mestadels blankis med 
fält av blötsnö. Turen började vid Skutberget förbi Bomstabadet samt efter 
Segerstalandet.Rast på ön, Håkan. Vi fortsatte förbi Onsön mot Korsörna, här 
tunade isen ut betänkligt med stora isflak i lätt gungning.Vi vände tillbaka till 
Onsön för dagens andra fika.Hemåt åkte vi rakt över Kattfjorden med en kraftig 
medvind tillbaka till Skutberget.En härlig skidskotur med mestadel blankis och 
uppehållsväder.

Is

Blöt kärnis/blankis med stråk av blötsnö.
Avtunnande is mellan Onsön och Korsöarna, isflak.
Ökande vind från sydväst vilket kommer att bryta isen mer.
Passerade 2 råkar Kattfjordens mitt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 20 Plus 3 grader, dis med 
begränsad sikt, ökande vind 
från s.väst. 

Håkan Stööd, Olle 
Åström 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Olle Åström | 2003-01-25 | Vänern 
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Turrapport 030124: Bergslagspôjkera@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Bergslagspôjkera 24/1 -03 

Kyrkstens badplats i norra Alkvettern. Klockan är strax efter 9 och det är 8 grader 
kallt. Solen segar sig upp i öster. En underbar morgon. Tre medelålders och uppåt 
herrar med rötterna i Bergslagen tar fart mot syd i svag motvind. Isen är för det 
mesta blank och hård som en spegel, men här och där lurar överis, dock utan att 
brista helt. I söder vänder vi riktning helt och glider upp i det smala Käxsundet, som 
bjuder oss viss försiktighet vid bron. Frövettern passeras raskt och vid ingången till 
Smedstorpssundet imponeras vi av Jättestenarna. Efter sundet korsar vi den mäktiga 
Ullvettern och når efter en stund Nässundet där en kort promenad väntar oss. Vi har 
bestämt oss för att pröva det omöjliga Gransundet och avverkar först Hyttsjön. På 
kantis når vi en bit in i det öppna sundet, som aldrig lär ha passerats med skridskor 
men som är en angenäm naturupplevelse. När sundet öppnar sig väntar Öjevettern 
och trion tar sikte på Storön, där vi stannar till vid Mikaels barndomssommarstuga. 
När vi rundar Lungsnäset ligger Lungsunds sagolikt vackra träkyrka alldeles 
framför oss. Efter bron tar vi fart över Stor-Lungen, vi tittar in i Lungälvens 
osannolika meanderlopp och åker upp i Bjurbäckens kanal med sina imponerande 
slussar och vackra bostad för slussvakten. Efter en trivsam matpaus tillsammans 
med en äldre grupp från Karlskoga ger vi oss i kast med själva kanalen och skrinnar 
sedan ut på Aspen. Vid Asphyttan möts vi av nästa sluss med åtföljande kort 
vandring. Vinden tilltar och Asphytteälven blir därför mycket snabb. Sundet vid 
Daglösens station är kraftigt fruset varför sträckan till fots blir osedvanligt kort. 
Sista sjön breder ut sig och i fjärran anar vi Filipstads kyrka vid Daglösens norra 
ände. Så helt plötsligt börjar det snöa med endast några kilometer kvar till målet i 
Kyrkviken och lördagens bussresa blir omöjlig. Efter landstigning har Mikaels 
mamma vänligheten att återföra oss landvägen till Kyrksten och en mycket lyckad 
färd kan avslutas.

Is

Utmärkt is med viss risk för överis 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 56 km Sol till mulet till snöfall Leif Lendrup, Walter Lindén, 
Mikael Skog 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!
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Turrapport 030124: Bergslagspôjkera@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2003-01-24 | Bergslagskanalen 
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Turrapport 030121: Händelserik dag på norsk havsis@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Händelserik dag på norsk havsis 20/1 -03 

En händelserik dag blev det.
Ur sängen, på med kläderna och en snabb frukost och sedan ut till bilen. Det är 
alltid lika roligt att börja en skridsskodag med att skotta bort ett tjockt lager blötsnö 
från gatan i blött snöglopp.
Vi rullade iväg till macken för att tanka billig svensk bensin för resan till 
oljemiljonärernas sommarparadis. Från macken kontaktade vi Martin. Färden gick 
vidare och vi stannade vid en busshållplats på Hagalundsvägen för att vänta på 
Martin. Kort efter att motorn stängts av så anade vi en vitklädd person som kom 
lufsande i snön och snögloppet. Förväntningar på en härlig skridskodag kunde inte 
annat än förstärkas. Ut på E18 och det fina väglaget inbjöd till en lustfylld körning 
med maxhastigheter upp emot 70 km på motorvägen vid Segmon. Väl i Öje valde vi 
när förutsättningar ändå var så bra att njuta av den lite mindre vägen väster om sjön. 
Vi dånade fram genom snögloppet på vägen med styrande slask med toppfarter 
uppåt 50 km i timman.
Väl framme i Rakkestad ville PG fika så in på ett kafe som låg vid sidan av vägen. 
Kaffe, kanelbollar och dricka intogs, liksom informationen att vi körde åt fel håll. 
PG menade att detta var ödet att vi skulle köra fel för att vi skulle hitta detta kafe.
Förväntningarna på en härlig skridskodag sjönk när snön övergick i regn, vägbanan 
blev fri från modd och slutligen regnet upphörde.
Genom Sarpsborg och Fredrikstad började det ljusna och spänningen steg. 
Personligen hoppades jag på 500 meters åkning på havsis.Vi åkte över en bro och 
kom framtill en bompeng på 50:-. Därefter följde en vägbank där havets vågor 
kluckade i väster och en spegelblank vattenyta låg till öster med isflak närmast land. 
Vi såg flera vikar med isflak, sund med kluckande vatten, bondgårdar och fritidshus. 
En nästan 4 km lång tunnel förde oss slutligen till vårt slutmål, Kirköy.
Efter en stund låg ett nyuppfört kommunhus i skogen. PG beordrade stopp och gick 
in för att hälsa på sin kontakt. Strax kom han ut igen och vinkade in oss. Vi träffade 
kulturchefen i kommunen som gav oss lite tips, några reklambroschyrer med bättre 
kartor än vi hade tidigare och en rikigt fin kommunkarta. Stort tack för det!
Kommunhuset var verkligen magnifikt. Det var byggt i sibirsk lärk förklarade PG 
och tillslut förstod vi det. Hvalökommune har 4000 invånare på vintern och 40.000 
på sommaren.
Vi körde fel för andra gången när vi kom ner till Skärhalden. Men PG noterade ett 
nytt cafe för fika/middag senare. Men även denna felkörning var ödet ansåg PG.
På vägen tillbaka till den rätta vägen kör en norsk bil över på vänster sida framför 
oss medan en annan låser oss bakifrån och en tredje försöker svänga höger till 
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Turrapport 030121: Händelserik dag på norsk havsis@Vänerskridsko

vänster om oss. Mao. är vi inringade. Hade detta varit i Chicago hade det varit fråga 
om ett rån. Men PG hoppar ur och säger 'att det är säkert Frank'. Visst var det Frank, 
PG:s andra kontakt som råkade få hjälp av två andra bilar att stoppa vår framfart.
Vi hälsade på Frank som ordnat logi för 200:-/natt och person för oss. Men eftersom 
vi skulle hem på kvällen så fick vi tacka nej. Klockan närmade sig tolv och jag 
började bli åksugen. Frank erbjöd sig att visa oss var vi kunde åka. PG hoppade in 
som passagerare hos Frank och Martin och jag följde efter. Vi körde till en brygga 
vid Svanekil. Där hann Frank berätta att han isseglat vid Hammarö innan Martin 
och jag gav oss ut på rekognocering utan karta, men med GPS. PG stannade för att 
odla sin kontakt vidare. 
Vi gled över isarna som mestadels var bra med en yta som bra snöis med lite 
ytmjukhet till partier av stöpis som var trögåkt och fläckvis inbjöd till att lyfta 
skridskorna på samma sätt som när man går.
Vi kom upp till Ed där Frank och PG stod. Frank varnade för en råk. Vi frågade var 
vi skulle ta oss över. 'Det får ni bestämma själva', sa PG. Egentligen var det ingen 
råk så vi åkte vidare lämnande PG och Frank bakom oss. 
Upp till höger insåg jag att där låg Lervik och det höga berg som vi en gång för 
många år sedan hade som mål vid Friluftsfrämjandets resa till Idefjorden med 
bonusåkning på riktig havsis.
Vi rundade nordspetsen på Edsholmen. Där tvingades vi till en landpassage över en 
udde, som med min allmänna rädsla för att falla var lite jobbig, men med en erfaren 
naturguide som Martin gick det bra. Nu kom den verkligt fina isen och vi kom fram 
till Edsholms Marina. Där var inte PG. Då insåg vi att vi inte visste vad vi bestämt 
egentligen och att vi inte visste PGs telefonnummer.
Jag hittade dock ett nummer som såg bra ut under inkomna samtal. Jag prövade det 
efter att jag lyckats knappa in 0046 framför och tagit bort nollan med Martins hjälp.
Efter två samtal med PG förstod vi inte var han var eller var bilen var. Vi lyckades 
inte heller ringa upp en tredje gång. Samtalen bröts. Men vårt antagande var att de 
båda var nere vid startplatsen. 
Vi vände tillbaka och chansade på en genväg för att slippa den besvärliga passagen. 
Chansning gick hem. Efter en betydligt kortare tid än på utvägen var vi tillbaka till 
bryggan där vi vinkat till PG och Frank. Där såg jag en röd Volvo och så 
småningom även PG. Härligt att slippa kämpa i motvind på den sämre isen ända till 
startplatsen. PG undrade varför vi inte väntat på honom.
Hur som helst så åkte PG och Martin tillbaka till Edsholms marina sjövägen medan 
jag tog bilen dit. Jag fick njuta av den fina isen en stund innan de andra kom tillbaka 
sjövägen. Sedan åkte vi runt och njöt.
Fika intogs ståndmässigt vid bord och stolar vid en sommarstuga.. Intill var ett litet 
stenbrott med lämningar som fick mig att tänka på Bohuslän.
Ytterligare isnjutning. Eftersom eftersom regnet och snön upphört långt innan vi 
kom ut på öarna, blå himmel tittade fram, solen ibland kunde anas och vi åkte i lä 
och i den mån vinden nådde oss var det från sidan så blev dagen kanske inte riktigt 
som jag tänkt mig vid snöskottningen i snöglopp på morgonen.
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Turrapport 030121: Händelserik dag på norsk havsis@Vänerskridsko

Vid väntpunkten mötte vi en isfiskare som dragit upp en vittlinge som var mindre en 
än mången aborre.
Vi steg iland från turen vid Edsholms marina med drygt 2 mil i benen, 40 gånger 
mer än vad jag hoppats på. 
PG hetsade oss till kafet i Skärhalden, men där fick vi bara köpa vykort eftersom de 
plockat bort brödet för dagen.
Vi satte kursen mot Fredrikstad där NRK radio Östfold väntade på oss för ett inslag. 
På vägen in, nu när vi viste mer om hur åkbar isar såg ut, insåg vi att vi hade mycket 
åkbart oåkt. Speciellt i området öster om vägbanken. Men vi får komma tillbaka. 
Kanske är området lämpligt för steg 2 utbildningens saltisövning. 
Efter en del strul kom vi till Gammelbyn där radio och TV studion låg. Tyvärr hann 
vi inte se så mycket av den gamla fina trädstaden. Martin och PG intervjuades. 
Efter intervjun frågade PG om det inte fanns kaffe. Visst fanns det kaffe och 
dessutom en härlig tårta. Så att vi missade kaffet i Skärhalden blev mer än väl 
kompenserat.
På hemvägen var det bitvis dimma innan regnet började igen. Det är bara att beklaga 
att turen inte blev så macho som dit och hemresan lovade. Det hade varit mycket 
lättare för er där hemma att bära.
PG hade en hektisk dag. Hela världen ringde honom eller han ringde den. Bremen, 
Åland, Härnösand, NRK, Rolf Gezelius mfl. Själv fick jag ett telefonsamtal från 
Monica som undrade var jag egentligen var och från arenachefen Lundbäck som 
undrade vad arenaassitenten hade för åsikter om plogning av arenan. Antagligen 
löste plogningen sig själv i det regn som ni hade här i hemma.

Var vi var mer exakt:
Mellan 11 grader 2 minuter öst (Solstaskärets västligaste åkning) och 11 grader 6 
minuter öst.
59 grader 3 minuter norr och 59 grader 6 minuter norr.

Detta var ett samarrangemang mellan havsissällskapet Kumlinge skrinnare och 
Vänerhavets Solstaskär. 

Jag kan bara säga det som sagts av så många före mig: Carpe Diem.

PG:s israpport
Ytan var slät, vit med lätt grå inslag som inledningen på vår Norgesejour med 
avslutningen lika magnifik med lite blöta på den fina ytan under. Eller med andra 
ord som kanelbollens glasyr respektive blötekaken (tårtan) som vi bjöds på av NRK.
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Turrapport 030121: Händelserik dag på norsk havsis@Vänerskridsko

Is

Isen var 15-30 cm. Den äldre/tjockare isen var ytmjuk och gråare, medan den 
yngre/tunnare var slät och relativt hård trots värmen. Sund och oskyddade ytor 
öppna för sydväst öppna.
Viss landlöshet. Kyla behövs för fortsatt åkbarhet. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 22 Frisk sydvästlig vind som 
avtod (?), halvklart och 
någon plusgrad 

PG Braf, Martin Kallin och 
Bengt Jakobsson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2003-01-21 | Skagerrak 
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Turrapport 030119: Långsjön-Värmeln@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Långsjön-Värmeln 19/1 -03 

Vi klev på Långsjöns is vid Hasseluddens badplats. Vi följde sjön norrut och promenerade en bit 
vid Koled där vi inte blev anfallna av doberman pinschern som vaktade huset där. Första fikat 
intogs utanför flyghangaren vid Bölösen. Via Långstasundet tog vi oss ut på Värmeln där vi 
möttes av helt otroligt fin blankis! Hela Värmeln låg som ett nybonat golv, det fanns inte ens 
sprickor i isen.

Isnjutare på Värmeln.  Original (142K)

På den helt underbara isen hade vi skridskoskola med Bojen som lärare. Vi tränade teknik för att 
vara så lat som möjligt vid åkningen och att åka i kolonn i motvind. Vid Lämnäset vände vi mot 
söder igen och åkte via Degerbyviken, promenad över till Bråtsjön och tillbaka till Bölösen. 
Sedan var det bara att stå på sista biten över Långsjön och tillbaka till Hasseludden.
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Is

Fantastisk blankis nästan helt utan sprickbildning. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 35 km Mulet, svag sydlig vind. +4 grader Jan Lundbäck 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en garanti för 
några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Kicki Brandelius | Foto: Olov Bergqvist | 2003-01-19 | Fotoalbum | Edane-
Borgvik 
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Långsjön-Värmeln 19/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Långsjön-Värmeln 19/1 -03 

1.  Vi som var där (35 K)
2.  Smord is 1 (20 K)
3.  Smord is 2 (22 K)
4.  Smord is 3 (18 K)
5.  Utanför Lämnäset (19 K)
6.  Bråtsjösundet (16 K)
7.  T.o.r. Hasseldalen-Gunnarsbyn (31 K)

Turrapport

Tillbaka | 2003-01-19
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Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Långsjön-Värmeln 19/1 -03 

Vi som var där och upplevde pangisen

 Olov Bergqvist   Original (142K) 

  1 (7)  

Tillbaka | 2003-01-19
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Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Långsjön-Värmeln 19/1 -03 

Smord is 1

 Olov Bergqvist 

 2 (7)  

Tillbaka | 2003-01-19
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Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Långsjön-Värmeln 19/1 -03 

Smord is 2

 Olov Bergqvist   Original (30K) 

 3 (7)  

Tillbaka | 2003-01-19
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Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Långsjön-Värmeln 19/1 -03 

Smord is 3

 Olov Bergqvist 

 4 (7)  

Tillbaka | 2003-01-19
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mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Långsjön-Värmeln 19/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Långsjön-Värmeln 19/1 -03 

Isen var helt fantastisk utanför Lämnäset

 Olov Bergqvist 

 5 (7)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030119/dsc00468.html [2003-09-30 19:03:33]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Långsjön-Värmeln 19/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Långsjön-Värmeln 19/1 -03 

Passage av sundet mellan Bråtsjön och Bölösen

 Olov Bergqvist 

 6 (7)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030119/dsc00470.html [2003-09-30 19:03:36]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Långsjön-Värmeln 19/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Långsjön-Värmeln 19/1 -03 

Grums långfärdsskridskoåkare gjorde t.o.r. Hasseldalen-Gunnarsbyn. Fyra nöjda 
åkare efter passagen vid Koled på återfärden.

 Olov Bergqvist 

 7 (7)   

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030119/brunskogsakare.html [2003-09-30 19:03:41]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Turrapport 030119: ledartur@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

ledartur 19/1 -03 

14 ledare for ut på isen vid Skutbergets bad. Efter en stund 1 ont i knäet fick, av en 
2:a han sällskap fick. En 3:e blev trött. Så var dom bara 11. 2 ledare ville ej vid 
Torrholmen rasta utan snabbt runt Kattfjorden hasta. Så var dom bara 9. Dessa 
passerade Onsön och Korsön i samlad tropp mot iskanten utan ett dopp. Sen alla 
mot Skårholmen ila där vi fick lite välbehövlig vila. Efter en sista slurk och lite 
smulor ur vår burk, 9 ledare sina näsor mot norr rikta och snart Skutberget åter sikta.

PS Under tiden fick vi många värdefulla tips och råd av PG och under hans kunniga 
ledning tränade vi på olika åkmoment som vi förhoppningsvis kan förmedla till våra 
turkamrater. 

Is

Utmärkt is och inte särskilt vattenbemängd (utom i något fall) 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 33 km Mulet, tidvis regn, +1 
grad 

Karl-Gustav Liljeberg, PG Braf 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2003-01-19 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030119161309.html [2003-09-30 19:04:38]

javascript:history.back()
mailto:leif.lendrup@benefit.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern-ao.html


Turrapport 030119: Kattfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kattfjorden 19/1 -03 

Vilken lyckträff! Med anledning av temperatur, vind, vatten och snövarning var inte 
förutsättningarna så goda för en fin tur på isen. Men det verkade inte dagens 
deltagare (32 st) fundera på. Avresa mot Bomstadbaden där det fanns goda 
parkeringmöjligheter (Samåkning! Vårt bidrag till en minskad klimatpåverkan så vi 
fortsättningsvis får kalla vintrar.)Utlysningen 'lugn tur' hade lockat nybörjare, familj 
med barn och de som inte kände sig så vana på isen vilket var meningen och en 
bekräftelse på att utlysningen nådde den grupp den var ämnad för. Torr fin is låg 
öppen för oss så långt man kunde se. Med en aning motvind följde vi strandkanten 
en bit ut mot Randviken, Kråkholmen och Onsön där vi tog långfika. Bengt H. 
passade på att ge oss lite kulturella inslag med historier om seglande kanoter som 
mellanlandat på Onsön. På hemfärden korsade vi Kattfjorden med vinden i ryggen 
och ett lätt regn.Även här tog Bengt ordet och marknadsförde Vänern för besökande 
Göteborgare och alla andra. 
Att vi utifrån dagens förutsättningar skulle få en sådan fantastiskt fin tur och 
skridskoåkning kunde man inte tro. Men det är ju inte första gången man misstar sig 
på naturen och isarna. Så för er som låg kvar i sängen; ni missade en härlig 
skridskodag med ett trevligt gäng positiva och glada skridskoåkare.

Is

Torr fin is som framåt dagen blev blötare. På sina ställen överis, fastfrysna 
isklumpar att se upp för. Ca 10 - 15 cm tjock is.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

32 1 25 km + 3C, lätt sydvästlig vind. Katarina Frisk/KG Ståhl 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Katarina Frisk | 2003-01-19 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030119153316.html [2003-09-30 19:04:46]

javascript:history.back()
mailto:frisk.katarina@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern-ao.html


Turrapport 030122: Gapern och Kattfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Gapern och Kattfjorden 18/1 -03 

Turen var utlyst sa som icke ledarledd da vara ledare var pa ledartraff. Efter nagot 
diskuterande kom vi (gruppen) fram till att forsoka oss pa Gapern vilket visade sig 
inte vara ett sa bra beslut. Gapern var bitvis tackt med overis och snorester samt en 
hel del vatten. Efter ca 30 minuters akning beslot vi oss for att prova Kattfjorden i 
stallet.
Vi utgick fran ostra udden pa Bomstadbadet. I stark sydostlig motvind stretade vi pa 
i 30 minuter for att slutligen na narmaste o. Dar satt vi i la och med en underbar sol 
rakt mot oss. Varm och skont. Hemresan gick oerhort snabbt i den starka 
medvinden. Dagen var en bra uppvarmning infor Vikingarannet for undertecknad.

Is

Gapern: Överis och mycket vatten istjocklek ca 30 cm.
Kattfjorden: ca 20-30 cm mkt bra. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 Kattfjorden Solsken Håkan Örtqvist 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Håkan Örtqvist | 2003-01-22 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030122092820.html [2003-09-30 19:04:52]

javascript:history.back()
mailto:hakan.ortqvist@khmn.casco.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern-ao.html


Turrapport 030118: Ledardag@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Ledardag 18/1 -03 

I regn, rusk och blåst samlades vi vid Mariebergviken för att beskåda Lundbäcks 
Arena som var vattenbegjuten. Arenachefen Lundbäck tog sig ett varv och ring sedan 
sin hustru som satt färdig att uppdatera status på hemsidan.
Så småningom kom Tom med bussen och vi åkte till Grums för att hämta upp Elaine.
Dagens första sjö var Stora Gla dit vi åkte för att se om en rapport från en fiskar var 
tillräckligt att åka på. Vinden var hård, men isen var det inga större fel på. Istället för 
att åka upp till Övre Gla, vände långsamma gruppen ner till Glava Glasbruk dit 
bussen var omställd. De övriga uppmärksammade detta och kom efter. Ett andra 
gemensamt fika blev det efter att ha tidigare fikat utan den snabbare gruppen.
Vi fortsatte ner mot Hillringsberg. Strax innan avfartsvägen upptäckte PG Braf, vår 
gästledare från SSSK, Glaälven. På älven tog vi oss ner till dammen vid Hillringsberg 
för en kortare promenad ner till sjön.
Där låg Glafsfjorden slät som ett salsgolv i den begynnande solnegången. 

Flygande över Glafsfjordens välsmorda isparkett på väg mot Arvika. 
Det fanns GPS-apparater som visade över 30km/h i maxfart.  
Original (139K)

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/index.html (1 of 2) [2003-09-30 19:04:58]



Turrapport 030118: Ledardag@Vänerskridsko

Över sjön och in i Kyrkviken för att på Björns förslag ta en öl. Tack vare att PG tagit 
bussen och förvarnat om att vi kom öppnade Olssons brygga sin övervåning som 
fylldes av öldrickande ledare.
Färden fortsatte sedan med buss till Borgvik. Där väntade en bastu och en dusch per 
kön. Värmen i bastun var jämt fördelad på antalet deltagare per kön.
Dagen avslutades sedan med middag innan Tom körde oss hem.
Tom fick SSSK:s årsbok som ett litet tack. Där fanns bild på en chaufför som kört 
300 gånger för SSSK. Om Tom kör fem gånger per år måste han bli rätt gammal ...
Ett stort tack till alla ledare för en trevlig dag.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

34 3 Uppskattningsvis 25. Precisera 
gärma den som vet. 

Sol, västlig kuling och 
några plusgrader 

34 stycken 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om 
isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | Foto: Olov Bergqvist | 2003-01-18 | Fotoalbum 
| Arvika 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/index.html (2 of 2) [2003-09-30 19:04:58]

javascript:history.back()
mailto:mo.jakobsson@telia.com
mailto:olov.bergqvist@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/arvika.html


Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

1.  Åkplaneringen meddelas (23 K)
2.  Vind, sol och vatten (16 K)
3.  Avfärd (25 K)
4.  Starka motvind (16 K)
5.  Åka vidare eller njuta medvind? (19 K)
6.  Solbacke (25 K)
7.  Hillringsberg (20 K)
8.  Tvärs över Klässbol (14 K)
9.  Snabbt att få upp farten (17 K)

10.  Flygande över Glafsfjorden (17 K)
11.  Isvidder (13 K)
12.  Kyrkviken (25 K)
13.  Snabba gruppen i Arvika (27 K)
14.  Skålar för turplaneringen (18 K)
15.  Tips till SSSK (17 K)

Turrapport

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/foto.html [2003-09-30 19:05:06]

javascript:history.back();


Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Bengt meddelar åkplaneringen för ledardagen. Vid Dammarna på Stora Gla.

 Olov Bergqvist 

  1 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00437.html [2003-09-30 19:05:11]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Vilda vindar, solgenomträngning och vattenbegjuten is

 Olov Bergqvist 

 2 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00438.html [2003-09-30 19:05:30]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Avfärd

 Olov Bergqvist 

 3 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00439.html [2003-09-30 19:05:33]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Valter, Håkan och Jan turades om att leda i den starka motvinden i sydvästlig 
riktning efter starten

 Olov Bergqvist 

 4 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00442.html [2003-09-30 19:05:37]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Utanför Lenungshammar: Ska vi åka vidare på Övre Gla - eller vända och åka 
medvind till Glava glasbruk?

 Olov Bergqvist   Original (39K) 

 5 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00443.html [2003-09-30 19:05:40]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00443.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00443.jpg [2003-09-30 19:05:44]



Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Fika i solbacke vid Glava glasbruk

 Olov Bergqvist 

 6 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00445.html [2003-09-30 19:06:04]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Hillringsberg, samling inför sista etappen. Medvind in till Arvika.

 Olov Bergqvist   Original (44K) 

 7 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00447.html [2003-09-30 19:06:13]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00447.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00447.jpg [2003-09-30 19:06:16]



Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Avfärd med Klässbols kyrka (den vita pricken) i bakgrunden

 Olov Bergqvist 

 8 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00451.html [2003-09-30 19:06:24]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Det gick snabbt att få upp farten. Leif Lendrup och Hasse Ericsson närmast.

 Olov Bergqvist 

 9 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00452.html [2003-09-30 19:06:28]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Flygande över Glafsfjordens välsmorda isparkett på väg mot Arvika. Det fanns 
mätningar från GPS-apparater som sa över 30km/h.

 Olov Bergqvist   Original (138K) 

 10 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/flygande.html [2003-09-30 19:06:31]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00453.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00453.jpg [2003-09-30 19:06:34]



Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Isvidder

 Olov Bergqvist   Original (35K) 

 11 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00454.html [2003-09-30 19:06:39]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00454.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00454.jpg [2003-09-30 19:06:41]



Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Litet ruffigt i sundet in mot Kyrkviken, där den fina isen återfanns.

 Olov Bergqvist 

 12 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00456.html [2003-09-30 19:06:45]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Snabba gruppen i Arvika. Jan Lundbäck pekar i riktning mot Olssons brygga 
(restaurang med pub).

 Olov Bergqvist   Original (63K) 

 13 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00457.html [2003-09-30 19:06:49]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00457.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00457.jpg [2003-09-30 19:06:52]



Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Anneli Blom och Björn Lagerbeck skålar för turplaneringen. Månne kommer fler 
turer att kunna avslutas på en pub framöver?

 Olov Bergqvist 

 14 (15)  

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00459.html [2003-09-30 19:06:56]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Ledardag 18/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Ledardag 18/1 -03 

Middag på kvarnen i Borgvik - efter en välgörande bastu. PG Braf ville ha 
bildbevis för hur en lyckad skridskodag bör sluta (som tips till kollegorna i SSSK).

 Olov Bergqvist 

 15 (15)   

Tillbaka | 2003-01-19

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030118221414/dsc00460.html [2003-09-30 19:06:59]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Turrapport 030116: Tingvalla isstadion@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Tingvalla isstadion 16/1 -03 

En fin vinterkväll med nybörjare och mer erfarna skridskoåkare. Vi justerade 
skridskor och diskuterade åkteknik.
Alla ni som inte kommit igång, julklappsskridskorna kanske ligger kvar i paketet, 
glöm inte bort den fina möjligheten att få hjälp med skridskor och åkteknik, 
diskutera utrustning o s v på torsdagskvällar kl 17.25-18.15.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 1   Valter Lindén, Olov Bergqvist, Mikael Skog 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Mikael Skog | 2003-01-16 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030116184906.html [2003-10-01 18:24:09]

javascript:history.back()
mailto:m.skog@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/forshaga-karlstad.html


Turrapport 030112: Väster Västra Takene, fast bättre@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Väster Västra Takene, fast bättre 12/1 -03 

Turen utlystes för lugn grupp som chanstur med tidig hemkomst.
Elva stycken dök upp. Efter lite hit och dit (jag visste inte riktigt vart vi skulle. Jag 
satt i baksätet igår)
kom vi fram till huset med den fina potatiskällaren (?).
Ut på isen som visade sig vara bättre än igår. Den gamla överisen var borta och 
endast några meter ny överis drabbade oss på hela turen.
Vi åkte ut till vindskyddet nordväst om Skagene fyr där isflaken var dåligt 
hopfrysta. Sedan vände vi in igen och åkte på olika sprickor in till Kattholmarna. 
Ibland var det vid sidan av sprickan decimeter tjock svartblank tjärnis, ibland var 
det svart lite knottrig is och idag kunde vi också åka på fina, gråa gator med stöpsnö 
i. Tack vare sprickåkningen var det en perfekt kolonn vi åkte i hela tiden.
Rast togs på Kattholmen där jag fick beröm för denna säsongens bästa rastplats. 
Kanske fel person att utdela utmärkelsen till. Men visst var det fint. Vindstilla, +1,5 
grader, sol, en fin strand med is och snö med fina stenar att sitta på och ett ishav att 
se ut över.
Så åkte vi hem vi våra gamla spår. Anneli ville att vi skulle ta en sväng till och en 
liten bonussväng blev det.
Tillbaka vid Mariebergsviken tog några ett eller två varv. Vi kunde konstatera att 
det var helt OK att åka banan, fast den bästa isen på banan var sämre än den sämsta 
vi åkte på med undantag av några meter.
Fast visst är det fantastiskt att se 50 bilar vid banan och alla åkare (som vi inte såg 
pga dis)

Is

Flak av relativt tjock is, troligen 20 cm med nyis på 10-15 cm fläckvis. Marginellt 
med drevad snö och lite knaggel där inte snön stöpt ner helt.
Utmärkt åkning på de långa fina sprickorna som varierade i bredd från några dm 
till 4-5 meter. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 Gissningsvis 14 km 0 grader, lite vind 
från sydväst som 
ökade något på 
slutet, sol med lite 
moln ibland 

Bengt Jakobsson, Anneli 
Blom 
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Turrapport 030112: Väster Västra Takene, fast bättre@Vänerskridsko

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2003-01-12 | Vänern 
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Turrapport 030111: Mariebergsviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Mariebergsviken 11/1 -03 

Isen som idag lovade gott för nybörjare och de som just tagit fram skridskorna för 
säsongen var den utmärkt plogade banan på Mariebergsviken. Olov och jag var väl 
lite skeptiska då det vid kl 10 endast dykt upp 2 personer, men det som väntar på 
något gott...... Fler och fler dök upp på vår 'droppinskridsko' och vi kunde snart 
räkna till 50+ i 'vår grupp'. Något skrovlig yta för oss som blivit bortskämda under 
jul/nyår men fullt åkbar vilket våra deltagare, inklusive nybörjare, också bekräftade. 
En klar fördel att åka med stavar. 
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1. Det fanns åkare i alla åldrar på banan.
2. Katarina Frisk tar emot en grupp nya åkare. Kvart över elva 
räknade vi 40 personer på banan. Det droppade in fler och fler. Även 
vid 14-tiden rapporterades om 40 åkare.
3. Fritidschefen Hans Forsman och Åke Stööd diskuterade spolning.

Det är bara att tacka alla som gjort den här banan möjlig och det går inte att ta miste 
på vad populär den redan blivit. Idéer dök upp om hur man skulle kunna spola 
banan så det blir en jämnare yta så det kanske blir nästa steg. Fritidschefen på besök 
fick idéen med sig.

Is

Något skrovlig yta men fullt åkbar. En klar fördel att ha stavar/pikar med sig. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

50 1 Antal varv (2 km) efter 
tycke och smak

-4C, molnigt Katarina Frisk/Olov 
Bergqvist 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Katarina Frisk | Foto: Olov Bergqvist | 2003-01-11 | Vänern 
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Turrapport 030111: Väster Västra Takene@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Väster Västra Takene 11/1 -03 

En rektur med samling vid Mariebergsviken där Katarina Frisk och Olov Bergqvist 
skulle köra öppet hus. Redan fanns det ett antal åkare ute. Men vi var några som 
ville hitta riktiga isar.
Första målet blev Dingelsundet. Igensnöat men kanske något grått långt ut.
Nästa mål Lillängshamnen. Definitivt något grått längre ut och kanske närmast 
också.
Nästa mål, badet vid Västra Skagen, definitivt något grått längre ut.
Vid västra Takene parkerade vi bilarna vid ett maffigt nybygge med en häftig 
jordkällare och gick ut på isen. Tveksamt tog någon på sig skridskorna och till slut 
stod vi alla med skridskor på. Vi åkte mot iskanten men vände efter 500 meter efter 
som svinget var tillräckligt för oss. Dessutom såg vi Erling Andersson sprickor. Väl 
tillbaka så beslöt vi att försöka nå vindskyddet nordväst om fyren vid Skagene. Dit 
lyckades vi trassla oss fram. En ny deltagare gjorde upp eld men eftersom ingen 
annan hade med grillning så blev det inget grillat. Men flera tyckte det var trelivt 
med brasa.
Efter fikar så åkte vi några hundra meter till där vi vände. Gunnar vågade sig längst 
ut och kände svinget ordentligt. Amplituden var säkert närmare 1 dm.
Tillbaka till bilarna så drog Gunnar oss iväg på en spricka och plötsligt var vi vid 
skäret strax söder om Västra Söön. På resan tillbaka hade vi solen i ansikte och 
blankis i sprickorna som vi följde tillbaka.
Väl hemma igen var vi riktigt nöjda med en fin dag.
Sämre blev det inte när vi kom till Mariebergsviken och såg alla som åkte där. Fast 
vår tur var nog bättre ...
Väldigt roligt att banan redan blivit en succe. 
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Turrapport 030111: Väster Västra Takene@Vänerskridsko

Is

Mestadels stöpt från nordväst Skagene till söder Söön med fina sprickstråk. Oftast 
minst 15 cm även om vissa nyispartier fanns med något tunnare is.
Förhoppningsvis ligger isen kvar i morgon. 
På äldre isar överis och ibland drevad snö.
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 10 Någon minusgrad, några 
meter per sekund från 
sydväst, växlande molnighet 

Bengt Jakobsson, Gunnar 
Blomqvist, Kerstin Berg och 
kanske någon till somåkte 
först 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2003-01-11 | Vänern 
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Turrapport 030111: Tur med gung utanför Timmeröarna@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Tur med gung utanför Timmeröarna 11/1 -03 

Utgångspunkten blev Långerudde på Arnön och vinden som i stan var ganska 
obetydlig friskade i ordentligt från sydväst. Vi tog sikte på Timmeröarna och fick 
kämpa ganska ordentligt i motvinden. Det hade bildats snödrev som också 
bromsade. Vi hade väl inte så stora förhoppningar att den fina nyisen som legat 
några dagar skulle finnas kvar och det gjorde den inte heller. Redan i sundet mellan 
Timmeröarna började det gnissla och knaka i isen under snön. Utanför låg ett brett 
bälte med flak och längre ut såg vi vågorna bryta. Härön åter omgiven av vågor. Vi 
stod och gungade på den sega kärnisen en stund innan vi fikade i lä av Myrholmen. 
Efter fikat åkte vi mot Ullholmen men där gungade det ändå värre och vatten blåste 
upp i sprickorna så det blev halvfruset slask. Inget vidare bra så vi åkte norrut med 
fin medvind. Blåsten började bedarra och det var lite tidigt att åka hemåt så vi styrde 
väst och rakt norr om Timmerköjan började den dåliga isen med slask igen. Vi var 
två som inte kunde låta bli att kämpa oss de sista metrarna till Timmerköjan. Den är 
delad i två öar och det var överraskande att man kunde stå skyddad och blicka ut 
mot de upprörda vågorna utanför.Återfärden blev slalom i medvind mellan 
snöhögarna som hårdnat till betydligt under bara några timmar. 

Is

Norr Timmeröarna -Ormholmarna Hård kärnis >10 cm med ej lättforserade 
snödrev som söderut även får mer inslag av fruset snöslask. Söder öarna 
varierande men upp till minst en km brett bälte packis sedan öppet.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 19 km Hård SV vind som 
avtog, -2 grC, Mulet 
och kort stund sol.  

Henrik Åkerlund, Valter Linde"n 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Valter Linde"n | 2003-01-11 | Vänern 
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Turrapport 030109: Blindgrisen - Bonäsudden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Blindgrisen - Bonäsudden 9/1 -03 

Gårdagens rektur fick nytta som underlag för en riktig Vänerskridskotur. Ove Åstradsson 
och Mikael Henriksson från Kristinehamn kom till dagens repris med sin grupp. Anders 
Christiansson från Mariestad deltog också. Som rapport fungerar Mikaels rapport alldeles 
utmärkt. Läs den här.

Vi nådde Blindgrisens skär en bit utanför Grisskären, allt utanför Skagene 
fyr. Detta är ett mål som inte nås varje år!

Is

Istjockleken hade ökat runt 2 cm från gårdagens 3-7 cm. Idag 5-9 cm. Isen är 
blandat stöp och kärniskaraktär.
OBS! Förändring sedan igår är att sprickorna ökar i storlek och att en del flak 
lossnar. Vid ökande nordvind är risken överhängande att is försvinner. Varning 
Uppmärksamhet!!!  

Antal Åksträcka Väder Ledare

11 (varav 7 gäster) 15 km Sol, -5 grader, 
svaga vindar från 
syd. 

Erling Andersson, Åke Stööd
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Turrapport 030109: Blindgrisen - Bonäsudden@Vänerskridsko

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en garanti 
för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Olov Bergqvist | Foto: Erling Andersson | 2003-01-09 | Fotoalbum | 
Vänern 
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Turrapport 030108: Skage Fyr-Sätersholmarna@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Privattur:

Skage Fyr-Sätersholmarna 8/1 -03 

En härlig vinterdag på isen. Åke Stööd och jag gick ut från Skage fyr. Vi åkte på en stöpt 
spricka ca 7 cm tjock och ut till mitt emellan V:a och Ö:a Grisen där nyisen mötte oss ca 2 
cm tjock. Tillbaka till fyren där vi rundade udden och åkte in i viken väster om fyren på 10 
cm blankis med ca 5 cm nysnö. 

Fina isformationer under snön. 7 cm tjock stöpis och utanför detta svart 
kärnis ca 3 - 4 cm tjock.

Vi fikade i solskenet, sedan en promenad till bilen. Det återstod mycket av dagen så vi 
beslöt att kolla vid V:a Takene. Vi promenerade ca 500 m på oåkbar is ut till en 5 meter 
bred iskant av ca 7 cm tjock stöpis och utanför detta svart kärnis ca 3 - 4 cm tjock. Vi åkte 
på den helt blanka stöpisen till Skallholmsskäret där det tunnade ut sedan tillbaka, därefter 
fortsatte vi på stöpisen upp till Sätersholmarna och nästan till Drottninggrundet. Vi vände 
och åkte samma väg tillbaka.

Om det inte blåser upp, så gör vi om samma tur imorgon, men på den svarta kärnisen och 
med start vid Räggårdsvikens ppl kl 10. 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/e/20030108165029.html (1 of 2) [2003-10-01 18:25:49]



Turrapport 030108: Skage Fyr-Sätersholmarna@Vänerskridsko

Is

Utanför Skage Fyr både ö och v därom ca 10cm kärnis med ca 5cm nysnö som 
inte hindrar åkningen,men varning för att det kan tunna ut under snön. Öster om 
Hammarö ett ca 500m brett bälte med omväxlande packis och blankis med 
varierande tjockt med snö som gör isen oåkbar.Utanför detta område ett ca 5m 
brett och ca7cm stöpisområde,sedan 3-4cm svart blank kärnis ca 100m brett sedan 
öppet vatten.Från Bonäsudde och öster ut är det is så långt man kan se. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 25km Svag sydväst sol -7 Åke Stööd Erling Andersson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är 
säker!

Tillbaka | Rapport&foto: Erling Andersson | 2003-01-08 | Fotoalbum | Vänern 
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Turrapport 030109: Iskantsåkning Grisskären - Bonäsudden@Vänerskridsko

Friluftsfrämjandet Kristinehamn 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Iskantsåkning Grisskären - Bonäsudden 9/1 -03 

Ända tills igår kväll fanns Lakholmen som enda alternativ för dagens tur. Tänk om 
vi hade missat detta, det var inte långt ifrån. Tur att det går att ångra! Ett stort tack 
till Ove och framförallt våra värdar i Karlstad och Solstaskäret, 'Antikrundan' i 
folkmun. Det blev Hammarö och det ångrar inte vi 7 från Kristinehamn och 
Mariestad. För egen del blev detta lite av det bästa för att vara final på 
dagledigheten här hemma. Vi startade vid Fiskvik med en liten uppmjukande 
promenad på 300 m i bästa vinterföre. Det märks att Kung Bore har satt sina spår. 
Han kan även på 2000-talet. Erling visade täten och berättade att det var just första 
biten som inte var rekad, så lite försiktiga var vi fram till denna ljuvlighet som låg 
framför våra ögon. Härö och röken från Bäckhammars bruk i horisonten, samt en 
januarisol som allt försökte! I förrgår såg jag och Carl-Olof Härö från andra sidan, 
vilken scenförändring. Här syntes inte så mycket snö, alltså ganska ny is. 
Naturligtvis också en hel del öppna partier. Erling tog täten och vår iskorridor 
krympte strax till någon meter och det började bli lite oroligt i kön. 'Ska vi inte 
vända, isen tar slut!' Erling och Bengt fortsatte och vi andra följde efter och det var 
inget vi ångrade. Korridoren breddade sig, bitvis med vattnet bara någon dm utanför 
skrinnade vi efter och det beställda kaffet kom också fram. Om tiden var den rätta, 
det vet jag inte, men rätt plats var det. Att fika med Vänern framför sig finns absolut 
inget annat som slår! Lä hade vi inte, men sol och inga krävande vindar så passar 
detta lika bra. Nöjda var vi inte än, nu såg vi snart de två prickarna som Erling, Åke 
och Bengt hade önskat sig fram till, Grisskären (Reservation för namnet). Isbitarna 
låg staplade som ett röse, under var skäret beläget. Ett sådant har jag inte sett mer än 
på bild tidigare och det ser tjusigt ut. Lagbilden var självklar, med denna ishög 
bakom oss och den öppna Vänern på andra sidan. Alla var nog lite drogade av 
denna uppvisning och pratet tilltog samtidigt som uppmärksamheten minskade. 
Detta kan var nog för att faran dyker upp och den lilla incident när vi åkte över på 
ett mindre flak, när en gick ner i sprickan och i fallet tryckte ifrån, gjorde att flaket 
lossnade och började glida isär. Alla stående reagerade snabbt och åkte över till fast 
is, men den som ramlade blev kvar ett tag innan han med ett tigersprång kom över 
på rätt sida. Ingen skadad och ingen plurrad, men man ser hur lätt hänt det kan ske! 
nu såg vi alla sprickor och de växte både i sinnet och därute, så upp till Långholmen 
tyckte vi inte det var värt! Vi hade ju ändå åkt mellan Grisskären (utanför Skage fyr) 
och bortanför Bonäsudden. Vi tog dagens andra fika på land vid Fiskviks badstrand. 
Glädjen stod högt och Bengt berättade några av sina historier. En sådan här dag 
kanske också historien hörs om 50 år, vem vet! För alla andra blir det säkert mer 
Väneris i helgen, men för egen del väntar Havsis i Stockhoms skärgård i dagarna 
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Turrapport 030109: Iskantsåkning Grisskären - Bonäsudden@Vänerskridsko

tre. Höjdpunkten är högt uppskruvad en sådan dag! Tack än en gång till Erling, Åke 
och Bengt i 'Antikrundan'

Is

Istjockleken hade ökat runt 2 cm från gårdagens 3-7 cm. Idag 5-9 cm. Isen är 
blandat stöp och kärniskaraktär.
OBS! Förändring sedan igår är att sprickorna ökar i storlek och att en del flak 
lossnar. Vid ökande nordvind är risken överhängande att is försvinner. Varning 
Uppmärksamhet!!!  

Antal Åksträcka Väder Ledare

11 15 km Sol, -5 grader, svaga 
vindar från syd. 

Erling Andersson, Åke Stööd, Mikael 
Henriksson, Ove Åstradsson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Mikael Henriksson | 2003-01-09 | Vänern
Fotoalbum från Erling Andersson 
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Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03 

9/1: Ståfika öster om Skagene

 Erling Andersson 

 3 (10)  

Tillbaka | 2003-02-06
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Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03 

Lars Lundberg, Bengt Hornevall

 Ove Åstradsson   Original (43K) 

 4 (10)  

Tillbaka | 2003-02-06
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Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03 

Den berömda ryggsäcken

 Ove Åstradsson   Original (45K) 

 5 (10)  

Tillbaka | 2003-02-06
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mailto:ove.aastradsson@xpress.se
javascript:history.back();
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Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03 

Gruppfoto vid Blindgrisskäret. En riktig Vänerskridskotur med åkare från 
Gullspång, Kristinehamn och Karlstad.

 Erling Andersson   Original (85K) 

 6 (10)  

Tillbaka | 2003-02-06

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/fiskvik-skagene030109/gruppfoto.html [2003-10-01 18:27:42]

mailto:erling-gunvor.andersson@home.se
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Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03 

Ove Åstradsson i fotograferartagen

 Erling Andersson 

 7 (10)  

Tillbaka | 2003-02-06

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/fiskvik-skagene030109/oveaastradsson.html [2003-10-01 18:27:59]

mailto:erling-gunvor.andersson@home.se
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Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03 

Skaggegrunden

 Ove Åstradsson   Original (33K) 

 8 (10)  

Tillbaka | 2003-02-06

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/fiskvik-skagene030109/030109-33.html [2003-10-01 18:28:03]
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Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03 

Motljusbild vid Blindgrisen

 Erling Andersson 

 9 (10)  

Tillbaka | 2003-02-06

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/fiskvik-skagene030109/blindgrisen.html [2003-10-01 18:28:18]

mailto:erling-gunvor.andersson@home.se
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Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03 

Tunnisåkaren Erling

 Ove Åstradsson   Original (32K) 

 10 (10)   

Tillbaka | 2003-02-06

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/fiskvik-skagene030109/030109-37.html [2003-10-01 18:28:23]
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Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03 

1.  Åke Stööd (22 K)
2.  Erling Andersson (24 K)
3.  Ståfika (40 K)
4.  Lars och Bengt (21 K)
5.  Den berömda ryggsäcken (18 K)
6.  Blindgrisen (23 K)
7.  Ove i fotograferartagen (19 K)
8.  Skaggegrunden (16 K)
9.  Motljusbild (21 K)

10.  Tunnisåkaren Erling (16 K)

Turrapporter: 

●     Skage Fyr-Sätersholmarna
●     Blindgrisen - Bonäsudden

Tillbaka | 2003-02-06

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/fiskvik-skagene030109/foto.html [2003-10-01 18:29:13]
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Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Fiskvik-Skagene 8-9/1 -03 

Erling Andersson. 7 cm tjock stöpis och utanför detta svart kärnis ca 3 - 4 cm 
tjock.

 Erling Andersson 

 2 (10)  

Tillbaka | 2003-02-06

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/fiskvik-skagene030109/eandersson.html [2003-10-01 18:29:31]
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Turrapport 030111: Premiär Mariebergsviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Premiär Mariebergsviken 8/1 -03 

Premiär för kvällstur på nyplogade banan. Vi försökte få bort insprängd snö med 
handskrapor lånade av Curlingklubben. Hade väl varit möjligt om vi bara varit flera 
ooch haft fler skarapor. Några varv på skridskor blev det också. Belysningen från 
omgivningen tillräcklig. 

Plogningen startades med inhyrd traktor på trettonhelgen. (Banans 
kontur förstärkt pga det mörka fotot).

Is

I grunden lite ojämn is. Vissa partier helt OK. Södra kurvan är sämst.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1   Jan Lundbäck 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om 
isen är säker!

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030111174604.html (1 of 2) [2003-10-01 18:31:21]



Turrapport 030111: Premiär Mariebergsviken@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Jan Lundbäck | 2003-01-11 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030111174604.html (2 of 2) [2003-10-01 18:31:21]
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Turrapport 030111: Stenudden Hammarö@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Stenudden Hammarö 4/1 -03 

Efter fredagens rektur, då vi avstod att beträda den dygnsgamla blankisen, trodde vi 
nog att här skulle bli åka av åt alla håll. Isen fanns där liksom kylan men åkytan var 
fortfarande begränsad. De verkliga ytorna infann sig först senare i veckan då bara 
Antikrundan håller sig ute.

Vi körde runt några varv och fikade på Långholmen med hela Vänern glittrande 
framför oss innan vi gav upp.

Is

Blankis. Begränsad åkyta 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 1 15 km Svinkallt och lätt vind Björn Lagerbeck m.fl. 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Björn Lagerbeck | 2003-01-11 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030111172258.html [2003-10-01 18:31:44]
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Turrapport 030102: Isen som försvann@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Isen som försvann 1/1 -03 

Märkligt ! 16 grader kallt och vindstilla då man vaknar till sjörapporten 5 i sex, som 
varnar för kuling på Skagerack och Vänern. Naven rapporterar 14 m/s från SW. 
Grannens vimpel hänger död ner och termometern tycks gå rätt.

Det var likadant hemma hos Erling som kollade Klackens fyr utanför Skoghall: 7 
m/s från SW och några få grader kallt. Sämsta tänkbara vind för den fina is som vi 
rekat dan innan.

Åke hade hämtat skidor i båtskjulet och var lika konfunderad han. Där drog det 
kring knutarna men på samlingsplatsen vid Mariebergsviken rådde fortfarande stiltje 
och sträng kyla.

Vi valde vad vi trodde läsidan på Hammarö, Rägårdsviken som var näst intill åkbar 
på Nyårsafton. 
Här slog vågorna in mot bergen och våran is såg vi inte skymten av.

Fikat intogs vid Getingbergen, där dyningen smög ända in på sandstranden och 
rekpatrullen som hade trott att här skulle snön ligga djup.

Det blev att ta fram skidorna och hoppas på att den utannonserade kylan kommer att 
bygga nya, fräscha isar till Trettonhelgen.

Is

Fanns ingen ! 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 0 Sol. 7 m/s. Några 
grader kallt 

Björn Lagerbeck, Erling Andersson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Björn Lagerbeck | 2003-01-02 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20030102115914.html [2003-10-01 18:31:48]

javascript:history.back()
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Turrapport 021228: Fiskvik-Örsholmen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Fiskvik-Örsholmen 28/12 -02 

Vi bestämde oss för att åka med bil till Fiskvik söder om Väse för att få åka i 
medvind till Karlstad. Motvinden kändes lite väl frisk för att åka emot. Vädret 
kunde man önskat sig mer av (vind+snö) men isen var av sådan god kvalitet att 
åkningen ändå var njutbar. 
Vi åkte söder om Kärrholmen och upp mot Stora Karholmen där vi fikade. Efter 
fikat åkte vi söder om Jäverön i god medvind och bra is tillbaka till Örsholmen. Där 
vi hade bilar som väntade. 

Is

Mycket dåligt just utanför Fiskvik i ca 200 meter. Övrig is 10-30cm kärnis. 
Mycket bra. Dock snöbeläggning på slutet. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

21 2 18-20 km Vind från NO. Snö. 
Temperatur: -3 

Carl-Gustav Liljeberg/Mats 
Görrel 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Mats Görrel | 2002-12-28 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021228155936.html [2003-10-01 18:31:52]

javascript:history.back()
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Turrapport 021228: Kristinehamn-Karlstad@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kristinehamn-Karlstad 28/12 -02 

Eftersom det varnats snö så gällde det att utnyttja den fina isen länge idag. Att då 
åka från Kristinehamn lockade 15 stycken 'isnjutare'. Med bussen tog vi oss från 
ASG till starten i Hjälmarsfjorden. Med kraftig vind och lättare snöfall seglade vi 
bokstavligen mot Boholmen. Där vek vi av mot farleden mot Tormesöarna. 
Fikadags vid Nyporna men då termoskorkarna hotade blåsa av tog vi lä på 
fastlandet. Trots lugn och stillsam fika uppstod blodvite och förbandslådan måste 
fram (=pik i ögat). Med en enögd i släptåg korsade vi Bottenviken där bussen 
väntade för att ta oss med till andra sidan Arnön, Fiskvik. Där möttes vi av 
ihopfrysna isblock som både forserades med och utan skridskor. Odiciplinerat letade 
vi egna vägar och missade på så vis den fina is som Björn rekat. Lärdom: Låt 
ledaren leda! På Sätterholmsfjärden hade det harmlösa snöandet vid start tilltagit 
och gav lättare snödrivor på isen. En mindre råk täcktes av snö utanför sydspetsen 
Jäverön vilket gav Elisabeth och Ulf möjlighet att i perfekt harmoni göra en 
'bakvänd ängel'. Som tur var i mjuk snö. Följde Jäveröns västsida, rundade 
farledspricken vid Märrholmen. Tog följe med lätta gruppen in mot Örsholmen. 
Förväntningen att denna dag vara länge på isen vilket en tur mellan Kristinehamn 
och Karlstad verkade lova, blev inte riktigt så. Med den hårda vinden i ryggen 
avverkade vi sträckan på 3 njutningsbara timmar. Upplevelsen läkte också det 
skadade ögat som inte verkar få några men. 

Is

Varierande uppbruten och blankis. + 10 cm. Fläckvis minder drivor med snö som 
snabbt blir packade i vinden. 

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

15 1 1 ca 40 km Stark ostlig vind, 
lättare snöfall som 
tilltog. 0 %A4C 

Björn Lagerbäck/Leo Rudner 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Katarina Frisk | 2002-12-28 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021228153052.html [2003-10-01 18:31:57]

javascript:history.back()
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Turrapport 021227: Favorit i repris@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Favorit i repris 27/12 -02 

Favorit i repris. Varvet runt Jäverön har varit julens favoritrunda, så också denna 
dag. Gruppen MEDEL MINUS tog sig i motvinden till Fiskvik på Arnön. 

Stort fika och sen hemåt över Säterholmsfjärdens blanka is med vinden i ryggsäcken 
och snön yrande kring pjäxorna. Fin tur utan incidenter.

Is

Fin slät hård is 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 20 km Mulet, ostlig 5 m/s Björn Lagerbeck 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Björn Lagerbeck | 2002-12-27 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021227185938.html [2003-10-01 18:32:01]
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Turrapport 021227: Arnöskärgården och österut@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Arnöskärgården och österut 27/12 -02 

Utlyst start från Björnrukan ändrades till badplatsen vid Hultsberg - pga intryck från 
gårdagsrapporter att Bottviken har kalasis (och det blev kortare att köra bil). Den 
alldeles blanka, svarta isen från annandagen hade fått en tunn knotterbeläggning (av 
en dusch med underkylt regn), som gav bra fäste utan att bromsa. Lite snö hade 
också kommit och blåst ihop i små högar som dock inte heller hindrade framfarten.

Vi skulle starta västerut och reka möjligheterna att ta sig runt Arnön - vilket några 
av deltagarna genom tidigare erfarenheter kunde upplysa om att det inte var möjligt. 
Så det blev kurs mot Tormesöarna i god fart (medel plus var nog en snäll 
benämning på tempot i början), och vidare söderut förbi Hästholmen och 
Äggskären. Där vek vi västerut mot Raholmarna. Det gick inte att komma runt på 
sydsidan - isen låg i flak med endast mycket tunn is mellan flaken. Och därutanför 
var det öppet vatten. Så vi åkte norrut och tog elvakaffet på en av de små öarna i 
norra delen. Där såg vi ut över fjärden mot Ormholmarna (öppet vatten!) och Valter 
berättade hur fin isen var där för ett par dagar sedan.

Efter Raholmarna vände vi österut, mot den fina is vi kände sedan gårdagen. Först 
till Ö Tormesöns sydspets (där vi träffade ett gäng från Kristinehamn, som var på 
väg till Karlstad och tåget tillbaka). Därefter sydost mot Långön, där det fick bli en 
kort promenad över ön, då det inte gick att komma runt sydspetsen, och vidare ut till 
Alvön. Väster om Alvön hade isen försvunnit sedan gårdagen - undrar vart den tar 
vägen? Från Alvön bar det rakt österut mot Rammholmarna, där andra fikat intogs. 
Hela tiden hade vi underbar, svart, nästan sprickfri is med småknottrig yta - och god 
motvind! Med kolonnåkning gick det ändå alldeles utmärkt att ta sig fram mot 
vinden.

Efter Rammholmarna vände vi västerut och fick ett alldeles fantastiskt medvindskör 
mot Nyporna, och sedan sidvind in i Bottviken till badplatsen. Vi lyckades nästan 
helt undvika områden med flakis och andra besvärligheter.

Strax efter kl 13 blev vi kända i media. Valter blev via telefon intervjuad i 
direktsändning i radio! Var det någon som lyssnade och kan berätta för Valter vad 
han sa?

Avslutningsvis kan konstateras att 'medel plus' är bra fart (dvs ganska fort), att 
kolonnåkning är ett bra hjälpmedel i motvind, att isförhållandena förändras snabbt 
och att ingen kände något behov av att gå på Friskis och Svettis på kvällen (särskilt 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021227172737.html (1 of 2) [2003-10-01 18:32:06]



Turrapport 021227: Arnöskärgården och österut@Vänerskridsko

inte undertecknad).

Is

Mestadels mycket jämn, svart is med småknottrig yta. Mycket tjock inne i 
Bottviken och ner till ca 7-10 cm i de yttre delarna. Partier med flakis hopfrusna 
med tjock is innanför Tormesöarna och norr om Långön. Flak med tunnare is 
mellan vid Raholmarnas sydände, vid Långöns sydände och Rammholmarnas 
dito. Bottensikten, som på annandagen var otrolig, hade minskat avsevärt genom 
knottret. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 35 km (kändes mer!) Mulet, nordostlig frisk vind, 
några få minusgrader. 

Valter Linden, 
Mikael Skog 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Kerstin Berg | 2002-12-27 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021227172737.html (2 of 2) [2003-10-01 18:32:06]

javascript:history.back()
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Turrapport 021227: Jäverön runt + Lindön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Jäverön runt + Lindön 27/12 -02 

Start från ASG till Skattkärrsviken med vinden (4 - 6 m/s) rakt i ansiktet. Med 
kolonnkörning var vi snart framme vid färjan. Fika i Rudsundet. Sedan satte vi kurs 
mot Lindön (grannö till Ö Söön). Kanonisar fram till ca 500 från Lindön. Här var 
det sammafrusna isflak o isen emellan flaken var av varierande tjocklek. Från någon 
cm o uppåt. Vi kryssade oss in mellan isflaken till Lindön. Där vände vi. Vi kom 
inte mer än 50 m då frontmannen Leo kom ut på ett område mellan isflak som inte 
bar. Tillbaka till Lindön där vi kunde konstatera att Leos ryggsäck innehöll allt som 
behövdes. Mest orolig var dock Leo för snusdosan. Till Leos stor glädje var den helt 
torr. Sedan vände vi tillbaka mot Jäverön med vinden i ryggen på isar som var som 
salsgolv. Undan gick det utan ansträngning. Efter kort fika på Jäverön tillbaka till 
ASG.

Is

Lite snö på isen som drevat ihop sig i små högar. Isen utanför Alster samt 
Skattkärsviken ca 30 cm blankis med sprickor. Från mitten på Rudsundet svart 
Kärnis 10 -15 cm. Området närmast Söön , Lindön sammfrusna isflak. Mellan 
isflaken varierande tjocklek. Se upp !!. 
I linje Lindön. Tenholmen - Arnöns SV-spets går iskanten. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

8 1 1 28 km Gråmulet o några minusgrader Leo och Erling 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Jan Lundbäck | 2002-12-27 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021227155909.html [2003-10-01 18:32:12]
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Turrapport 021230: Segerstad/Kattfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Segerstad/Kattfjorden 26/12 -02 

Turen startade vid Torsvikens camping på svart slät kärnis ut mot Onsön. Vi gick 
över Onsösundet i sanden, utanför låg det så vi tog oss fram till Hamnviken därifrån 
bortmot Arnäsudde var det öppet vatten så vi fick vända om. Så det fick bli 
Kattfjorden från Onsöns östra del till Bomstabaden sedan åter till Torsviken.

Is

Mestadels svart kärnis 8 - 15 cm men varning för vindbrunnar och många råkar på 
Kattfjorden.
Ett parti med frusna isflak och ojämn is på norra sidan av Onsön. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 30 km Mulet  Leo Rudner/Anneli Blom 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Anneli Blom | 2002-12-30 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021230081725.html [2003-10-01 18:32:17]
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Turrapport 021226: Lugn Annandagstur runt Kärrholmen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lugn Annandagstur runt Kärrholmen 26/12 -02 

Vi samlandes vid Norrstarandskyrkan 10.00 på annandagen ungefär 20 minuter senare 
stod gruppen på isen vid Alsters strandbad, vi var 18 personer, jag var den yngsta och 
mest gnälliga. Detta var min första gång på skridskorna i år. Vädret var mulet och ca -4 
grader, ingen vind som är värd att nämna. Våra ledare för dagen i denna lugna grupp vad 
Åke Stööd och Bengt Jakobsson .Vi hade lite trassel med skridskorna så alla utom 3 
personer gav sig iväg med Åke i täten. Vi åkte mot Rudsundet förbi Jäveröns bil färja, 
rännan vid linfärjan var inte frusen så vi fick ta av oss skridskorna och gå en liten bit på 
land. Jag hade lite problem i början med mina skridskor, jag ville hällre gå än glida som 
man ska göra med långfördsskridskor. Genom Rudssundet, öster om Karholmarna mot 
Kärrholmen där vi fikade vid en grillplats. Ungefär hälften av oss hade julskinka på 
smörgåsen. Jag sprang runt och tog lite kort med våran digitalkamera som pappa fick i 
julklapp. Sedan fortsatte vi längs Kärrholmen och gick mellan Sibberöarna i en vassränna 
för att sedan ta oss runt Kärrholmen. 

Söder om Kärrholmen var det ny is, mycket blank så man kunde se stenar och fiskar i 
vattnet under isen, värsta naturupplevelsen, ön är även ett naturreservat! Det är någonting 
alla borde få se! Där mötte vi upp de andra som 3 som hade haft problem med 
skridskorna, de hade varit ute vid Söökojan. Sedan åkte vi tillbaka genom Rudsundet och 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021226173427/index.html (1 of 2) [2003-10-01 18:33:04]



Turrapport 021226: Lugn Annandagstur runt Kärrholmen@Vänerskridsko

förbi bil färjan.

Om isförhållandena skulle ja vilja säga att de var näst intill perfekt, men då har jag 
kanske inte så mycket erfarenhet häller. Enligt Åke var isen mellan 8-20 cm tjock. På 
vissa ställen var den lite "knagglig" men det såg värre ut än var de var när man väl stod 
på den. Bengt säger 
-Man ska undvika att gå innanför Jäverön i fortsättningen, finns tendens till sprickor.
Lennart säger: -mycket fin is! Lugn o bra tur! (och ger mig en ischoklad)

Jag önskar er att gott nytt år nu när de närmar sig! /Emma Lundholm 16 år 

Is

Bitvis lite knagglig till den bästa glans isen! ca 8-20 cm tjock.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 1 21.3 km mulet, ingen vind. Åke Stööd, Bengt Jakobsson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är 
säker!

Tillbaka | Rapport&foto: Emma Lundholm | 2002-12-26 | Fotoalbum | Vänern 
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Kärrholmen 26/12@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kärrholmen 26/12 

1.  Fikapaus(30 K)
2.  Utsikt (15 K)
3.  Glansis (13 K)
4.  Spegelblankt (13 K)
5.  Snabbfika (22 K)
6.  Åke och Bengt (30 K)

Turrapport

Tillbaka | 2003-01-01

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021226173427/foto.html [2003-10-01 18:33:18]
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Kärrholmen 26/12@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kärrholmen 26/12 

Fikapause på Kärrholmen med skinkmacka

 Emma Lundholm   Original (269K) 

  1 (6)  

Tillbaka | 2003-01-01

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021226173427/S13.html [2003-10-01 18:33:22]
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Kärrholmen 26/12@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kärrholmen 26/12 

Utsikt från Kärrholmen

 Emma Lundholm   Original (172K) 

 2 (6)  

Tillbaka | 2003-01-01
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Kärrholmen 26/12@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kärrholmen 26/12 

Glansis

 Emma Lundholm   Original (161K) 

 3 (6)  

Tillbaka | 2003-01-01
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Kärrholmen 26/12@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kärrholmen 26/12 

Spegelblankt över grunda bottnar

 Emma Lundholm   Original (151K) 

 4 (6)  

Tillbaka | 2003-01-01
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Kärrholmen 26/12@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kärrholmen 26/12 

Snabbfika

 Emma Lundholm   Original (255K) 

 5 (6)  

Tillbaka | 2003-01-01
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Kärrholmen 26/12@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kärrholmen 26/12 

Ledarna Åke och Bengt

 Emma Lundholm   Original (243K) 

 6 (6)   

Tillbaka | 2003-01-01
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Turrapport 021226: Arnön-mot Krhmn@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Arnön-mot Krhmn 26/12 -02 

Vi gick på isen på Bottenviken, vid badplatsen väster om Hultsberg. Turen gick till 
en början söderut mot Bårdön där första fikapausen blev av. Efter intaget kaffe och 
hemmagjord knäck, som Ulrik generöst bjöd deltagarna på fortsatte vi mot 
Kristinehamnshållet. Vid sydspetsen på Rammholmen vände vi om. Vi åkte till Ö. 
Tormesön och tog dagens andra fikapaus. Därefter tillbaka till bilarna. Detta var en 
kanontur med fantastisk is i stort sett hela tiden!

Is

Bättre is går knappast att hitta! 10-20 cm. Mestadels jämn, hård och blank.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 ca. 3 mil Ca -3 grader, mulet, svag vind Ulrik Scheller 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Lars Helseth | 2002-12-26 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021226170244.html [2003-10-01 18:35:45]
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Turrapport 021225: Örsholmen-Arnön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Örsholmen-Arnön 25/12 -02 

Vi skulle se om det gick att ta sig fram söder om Jäverön. Det gjorde det! 5-10 cm 
tjock is, viss motvind. Efter Jäverön höll vi sydostlig kurs, mot Arnöns sydvästspets. 
Det var emellertid öppet V Arnön så vi drog oss norrut mot Sibbarna/Sibberöarna. 
Fika i en orkansäker hamnbassäng. Därefter en runda på isarna norrut, Arnön-Y 
Sållaren-I Sållaren-Rudsundet. Vi passerade alltså Jäverön på norrsidan, bl a för att 
vinden hade vridit mer mot syd-sydväst och vi hade haft tillräckligt med motvind, 
tyckte vi.

Is

Tjock is med krympsprickor, tunnare is helt perfekt, i närheten av rännan 
hopfrusna isflak. Rännan var också hopfrusen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 35 km Molnigt, lätt vind vridande 
från sydost mot sydväst 

Yngve, Kerstin 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Yngve | 2002-12-25 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021225192946.html [2003-10-01 18:35:50]
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Turrapport 021225: Segerstad skärgård@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Segerstad skärgård 25/12 -02 

Leo och Erling var sugna på Segerstad vid samlingen Norrstrandskyrkan, de fick 
med sig ytterligare 11 st. Leos koncept var: från Arnäs upp i Åsundasundet för att 
sedan ta söderut och runda Bärön. 
Klackens fyr hade sydlig vind upp till 9m/s på morgonen, vilket vi kände av. 
Åsundasundet var ställvis tunnt. Första fika intogs i Bryggviken(Timmerviken)i 
Åsundaöns nordände. Mycket längre kom vi inte då det visade sig vara öppet vatten 
vid Bryggudden och väst/nordväst därom. Tillbaka och istället söderut öster om 
Åsundaön/Bärön. In 'Ravhålet' mellan öarna och sedan vidare till Amneholmarna, 
söder om dessa var det öppet med hård sjö. Tillbaka mot Arnäs var det 
sammanfrusen flakis där det här och var var tunnt mellan flaken, så tunnt att en av 
deltagarnas fot gick igenom.Det ledde till reträtt in på säkrare is för att snart nå 
Arnäs igen.En örn siktades på vägen tillbaka.

Is

Huvusakligen kärnis av varierande ålder och tjocklek. Ställvis tunnt i 
Åsundasundet och ute på Segerstadfjärden. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 ca 25 km Muler, sydlig vind, två 
minusgrader 

Leo Rudner, Annelie 
Blom 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Carl Gustav Liljeberg | 2002-12-25 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021225181101.html [2003-10-01 18:35:55]
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Turrapport 021224: Julaftonstur@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Julaftonstur 24/12 -02 

Vi trodde nog att det bara skulle bli vi två, Valter och jag.
Men 4 nissar och en nissa anslöt.
Soluppgång vid Björnrukan. Bitande kallt. Gnistrande frostrosor på hård is.
Tomten skulle ha varit med. Då skulle han ha ställt renarna på land och anslutit till 
oss.
Välplanerad och med tur förslag i huvudet (som alltid) tog Valter täten och förde 
oss mellan Tormesöarna, förbi Hästholmen ut mot Raholmarna.
I medvinden dit gjorde kylan inte så mycket, men i motvinden bet den ordentligt.
Trevligt sällskap från SSSK höll måttet, och utbrast vid synen av solen, horisonten, 
den fina isen, sällskapet, rosorna på kinderna: 'detta är den finaste turen jag gjort'
Det är bara att bjuda igen SSSK! Vi är nog fler som skulle se fram mot en tur i 
huvudstaden skärgård.
Öppet vatten Söder Raholmarna. Stora ytor återstår att frysa, men underbara åkytor 
ändå.
Fortsätter detta blir det väl Härön endera dagen.....

God jul

Is

ua 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 15-20km SOL Valter Lindén, Henrik Åkerlund 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Henrik Åkerlund | 2002-12-24 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021224180509.html [2003-10-01 18:35:59]
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Turrapport 021222: Örsholmen-Arnön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Örsholmen-Arnön 22/12 -02 

Erling och Leo ledde en tur i lagom 'grupp-2-tempo'.
Försöket att åka syd om Jäverön fick vi ge upp så det blev norra vägen via 
Rudsundet i riktning mot Arnön istället.
Yttre udden vid Rudsundet passerades på smal (20 cm som smalast) men tjock 
iskant. Kul med lite udda 'åkning' också.
Tog en sväng in mot Arnöfjorden men tyckte inte det var besväret då vi sett bättre 
isar.
13 grader kallt vid starten och en svag sol gav kalla fötter och fingrar. Fika i 
södersol.
Således en bra dag i ett bra gäng.

Is

Bra, tjock is Örsholmen, norr Jäverön och fram till sydvästra udden vid 
Rudssundet. Det gick att smyga längs udden och komma ut på fin is söder 
Kärrholmen och in mot Arnön. Sämre is inne på Arnöfjorden. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 1 37 km Sol, minus 10-13 
grader, svag vind 

Erling Andersson, Leo Rudner 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Hasse Eriksson | 2002-12-22 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021222212043.html [2003-10-01 18:36:04]
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Turrapport 021222: Örsholmen - Rudsundet@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Örsholmen - Rudsundet 22/12 -02 

Årets kortaste dag fylldes med härlig skridskoåkning. Startade vid ASG längst ute 
på Örsholmen med ett gäng på 27 deltagare som ville ha en lugn och behaglig tur. 
Tog sikte på Jäverön och Glofssundet och åkte mot solen som knappt tog sig över 
grantopparna. Hård,fin is som 'pratade' med oss. Kalla tår och näsor som hade tinat 
upp till första kort fika vid färjan, Herrön. Rännan ej frusen. Vidare mot Rudsundet 
där Mikael gav några instruktioner för att man skulle kunna förbättra sin åkteknik. 
Vi testade våra nya kunskaper en liten bit, på knögglig men behaglig is, och hann 
upp medelgruppen som just fikat färdigt. Framme vid Storudden var det endast is 
längst land, vilket 26 av oss såg men inte den 27nd. Efter ombyte vände vi mot 
Skattkärrsviken. 'Storfika' inne i vassen med solen i ansiktet. Därefter vinden i 
ryggen och en lite snabbare åkning tillbaka till Örsholmen. 

Is

Hård fin is. Små sprickor som ej vållar problem. Se upp för frysta borrhål. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

27 1 1 Ca. 22km Soligt,, - 10 C, lätt 
nordlig vind 

Katarina Frisk/Mikael Skog 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Katarina Frisk | 2002-12-22 | Vänern 
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Turrapport 021222: Arnön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Arnön 22/12 -02 

Tidig start, direkt fån samlingsplatsen på Örsholmens sydspets, med riktning 
Glofssundet. Vis Storudden möttes vi av öppet vatten och vi fick smyga runt udden. 
Sedan bar det ånyo iväg på blanka isar. Efter fika på Storsibben åkte vi in i 
Arnöfjorden. I fjordens inre del låg det fastfrusen snö. Vi återvände till de blanka 
isarna och rundade så småningom Skattkärrsviken, pausade på Herrön och susade 
sedan i god fart mot Örsholmen

Medelfart under gång 14,5 km/tim, maxfart 29,8 km/tim, gångtid 2:56 tim, total tid 
3:57 tim

Is

Mycket god is 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 42,4 km Soligt, -12 grader, svag vind Jan Lundbäck mfl 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2002-12-22 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021222151930.html [2003-10-01 18:36:20]
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Turrapport 021221: Visten@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Visten 21/12 -02 

Från Arnäs badplats, i tre grupper, styrde vi färden mot norr på riktigt bra is, i ca 10 
gradig kyla och nästan vindstilla. I sundet vid Västbynäset möttes vi av en frostig is, 
som faktiskt var mer lättåkt än den knaggliga is som hade uppstått i samband med 
torsdagens korta blidväder. Färden gick vidare mot Brännvinstorpsön som 
passerades i god fart med siktet inställt mot norra stranden. Lunchen intogs sedan i 
soligt läge på udden intill Mellanviken. Återgången genomfördes med följsam 
anpassning till den östra strandlinjen 

Is

Södra delen uppvisar is med god kvalitet. Norra halvan är en blandning av 
frosttäckt och Knagglig is (smält sedan frusen frost) 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

40 3 37 Soligt, -10 grader Henrik Åkerlund, Leif Lendrup, Anneli 
Blom, Hasse Eriksson, Leo Rudner, 
Björn Lagerbeck 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2002-12-21 | Munkfors-Deje 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021221215458.html [2003-10-01 18:36:24]

javascript:history.back()
mailto:leif.lendrup@benefit.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/munkfors-deje.html


Turrapport 021221: Grumsfjorden - Borgvikssjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Grumsfjorden - Borgvikssjön 21/12 -02 

Start från badplatsen vid Gamla Slottbron. Sedan runt sjön. De nordliga vikarna var 
snöbelgda. Kort promenad på Svartsundet norra sida. Runt Borgvikssjön. Även här 
var den nordliga viken snöbelagd.

Is

Lte knagglig men hård yta. På Borgvikssjön var det fläckvis blankis, men även en 
del överisar som höll. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 27 Strålande sol. Ca -5 gr. Lars Skålén 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Jan Lundbäck | 2002-12-21 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021221144434.html [2003-10-01 18:36:28]

javascript:history.back()
mailto:jan@lundback.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/varmeln-ao.html


Turrapport 021220: Kyrkebysjön-G:a Liljedal, Grumsfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kyrkebysjön-G:a Liljedal, Grumsfjorden 20/12 -

02 

Kraftig blåst på morgonen (och en axel ur led pga månskenstur) gjorde att antalet 
deltagare stannade vid tre.
Start vid bryggan i Liljedal, bra medvind till Kyrkebysjöns norra ända, sedan härlig 
motvind tillbaka tills vi svängde mot Trångsundet. Vi åkte ut mot Sundshult och 
vände sedan mot söder tills isen tog slut söder om Knipan. Fika med drömsk utsikt 
mot Bärön och Bäröskären. Returfärden gick sedan förbi gamla Liljedal. 

Jörgen Hedlund vid 10-fikat med drömsk utsikt mot Bärön och 
Bäröskären.

Efter besiktning av snötäckta Ransundet och Ekholmssjön provade vi på dagens 
höjdpunkt Grumsfjorden. Utfärd i 60 grader mot vinden upp till Ugglebråten. Sedan 
till nordsidan av Dragsön, för att därefter ta ut belöningen: Ett fantastiskt 
medvindskör tillbaka in till Grums badplats. 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021220134117.html (1 of 2) [2003-10-01 18:36:33]



Turrapport 021220: Kyrkebysjön-G:a Liljedal, Grumsfjorden@Vänerskridsko

Is

Kraftig stöpning på Kyrkebysjön, utanför gamla Liljedal och på Grumsfjorden 
gav utmärkta isförhållanden. De tilltänkta Ransundet och Ekholmssjön hade ett 
oinbjudande snötäcke, som knappast hinner stöpa innan nästa kyla. Tjock is, 
utanför Trångsundet dock begränsad yta, viss flakbildning. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 14+8 km Ljusgrått, härlig vind, 
plusgrader 

Olov Bergqvist 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Olov Bergqvist | 2002-12-20 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021220134117.html (2 of 2) [2003-10-01 18:36:33]

javascript:history.back()
mailto:olov.bergqvist@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern-ao.html


Turrapport 021226: Månskenstur Örsholmen-Herrön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Månskenstur Örsholmen-Herrön 19/12 -02 

En snabbare tur som körde till Herrön tor.

Is

Se turrapport från andra turen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 15 Se andra turen Henrik Åkerlund 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2002-12-26 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021226082016.html [2003-10-01 18:41:21]

javascript:history.back()
mailto:mo.jakobsson@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern-ao.html


Turrapport 021219: Månskenstur Örsholmen Alster@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Månskenstur Örsholmen Alster 19/12 -02 

Vi samlades vid Karlstads paddlarklubb. När Henrik dök upp beslöt vi snabbt att 
upprepa gårdagens tur.
Vi delade upp oss i två grupper, en familj och en mellangrupp.
Vi i famljegruppen bestod av fyra vuxna och två tolvåriga tjejer. Åldersskillnaden 
var mer än 50 år.
Vi åkte från Örsholmen västerut och rastade öster om Glofsöa.
Vi grillade korv och fikade i något som nästan blev som ett litet rum i vassen.
Därefter vände vi hemåt i motvinden och åkte paråkning.
Månen kunde ibland anas bakom molnen. Tack vare den ljusa snön var det inga 
problem med åknningen. Flickorna åkte utmärkt.
Tyvärr höll jag blicken lite för nära spetsarna och missade en ojämnhet i isen. Ett 
fall med axel ur led som snabbt kom under behandling av en duktig ortoped. Yack 
till deltagarna som fixade till att avslutning på turen gick smidigt!

Is

Fin slät is med rimfrost. Älvmynningen bör undvikas där det är sammanfrusna 
mindre isflak. Ännu inga förädiska sprickor. 

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

6 1 1 10 Några minusgrader, 
västlig vind 5 ms, lätt 
molntäcke 

Bengt Jakobsson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2002-12-20 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021220082819.html [2003-10-01 18:41:35]

javascript:history.back()
mailto:mo.jakobsson@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern-ao.html


Turrapport 021215: Kristinehamn-Karlstad@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kristinehamn-Karlstad 15/12 -02 

Start vid Klingtorpsviken. Uppdelning i två 
grupper varav den ena går med Bo Göran i 
täten på stabil is till första anhalt Saxholmen. 
Vidare förbi Kummelön och Hornön för ett 
fika stopp vid Bränningen. Den andra gruppen 
har vid det laget fikat klart och sätter av 
västerut. Uppsamling vid Lerviken där bussen 
väntar och kör oss till Fiskvik. Därifrån 
fortsätter en större grupp i riktning Yttre 
Sållaren och en något mindre grupp på ett 
salsgolv till Kärrholmen för fikarast. På om 
möjligt blankare is fortsätter den mindre 
gruppen (4) syd Jäverön och de större nord. 
Vid Fantviksudden har en mindre råk spruckit 
upp så undertecknad får sig ett dopp. Björn & 
Björn klarar sig emellertid torrskodda och 
färden fortsätter med vind i ryggen tillbaka till 
Örsholmen. Många nöjda miner på dennna 
ovanligt tidiga tur mellan Kristinehamn och Karlstad. 

GPS-rapport - klicka för större bild (49K)

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021215181540.html (1 of 2) [2003-10-01 18:42:18]



Turrapport 021215: Kristinehamn-Karlstad@Vänerskridsko

Is

Blank och fin 7-10 cm kärnis. Försiktighet rekomenderas syd Jäverön och vid 
rundning av fantviksudden. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

38 2-4 1 39-48 mulet men mot em. 
uppsprickande. Sydostlig 
vind 

Bo Göran Nilsson/ 
Mikael Skog/ Leif 
Lendrup/ Björn 
Lagerbäck/ Anneli 
Blom/ Olov 
Bergqvist/ Per 
Dahlström 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Martin Kallin | Foto: Olov Bergqvist | GPS: Mathias Björklund | 
2002-12-15 | Fotoalbum | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021215181540.html (2 of 2) [2003-10-01 18:42:18]

javascript:history.back()
mailto:martinkallin@telia.com
mailto:olov.bergqvist@telia.com
mailto:matbj@mail.futuretech.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern-ao.html


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/gps/khn-ksd_021215_stor.gif

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/gps/khn-ksd_021215_stor.gif [2003-10-01 18:42:25]



Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Kristinehamn-Karlstad 15/12: Per Dahlström sträcker upp händerna för härlig is, 
åkning och gudastrålar, norr om Rammholmen.

 Olov Bergqvist   Original (87K) 

 13 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/ipos-mgudastralar.html [2003-10-01 18:43:21]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

1.  Tormesöarna 11/12 (22 K)
2.  Skrinnare (30 K)
3.  Sol och frysdimma (19 K)
4.  Mer frysdimma... (17 K)
5.  Kaffe och smörgås (18 K)
6.  Goda -10 grader (18 K)
7.  Turplanerare på plats! (31 K)
8.  Arnäs udde 14/12 (17 K)
9.  Knipan (24 K)

10.  Iskanten skymtar (17 K)
11.  Skoghallsverken utifrån (20 K)
12.  Väneris (16 K)
13.  Kristinehamn-Karlstad 15/12 (29 K)
14.  Utanför Hagelviken (27 K)
15.  Kalasis! (18 K)
16.  Mer kalasis (19 K)
17.  Efter Fiskvik (22 K)
18.  Besökar (23 K)
19.  Uppsprickande sky (22 K)
20.  Snabba gruppen (21 K)
21.  Björn & Björn (25 K)
22.  Ledarprofil (19 K)
23.  Härlig is (17 K)
24.  Fika med kultur 15/12 (25 K)
25.  16/12: Antikrundan (27 K)
26.  20/12: Drömsk utsikt (24 K)
27.  Trångsundet (18 K)
28.  Isstöpning (14 K)

Turrapporter: 

●     Bottenviken-Tormesöarna m m 11/12 -02
●     Segersta 14/12

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/foto.html (1 of 2) [2003-10-01 18:44:10]

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/e/20021214143915.html


Vänern december 2002@Vänerskridsko

●     Kristinehamn-Karlstad 15/12
●     Kul tur med kultur 15/12
●     Arnön-Örsholmen 16/12
●     Kyrkebysjön-G:a Liljedal, Grumsfjorden 20/12

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/foto.html (2 of 2) [2003-10-01 18:44:10]

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/e/20021216161933.html
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Tormesöarna 11/12: Ta alltid chansen att åka skridskor!

 Olov Bergqvist 

  1 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/taalltidchansen.html [2003-10-01 18:44:13]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

På väg mot Ö Tormesöns sydspets. Ulrik Scheller, Jan Söderman och Hans 
Brantefors.

 Olov Bergqvist   Original (159K) 

 2 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/skrinnare.html [2003-10-01 18:44:16]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/skrinnare.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/skrinnare.jpg [2003-10-01 18:44:19]



Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Sol och frysdimma, mot Kråkskär och Moskär. Från Ö Tormesön och 11-fikat.

 Olov Bergqvist   Original (150K) 

 3 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/frysdimma.html [2003-10-01 18:44:24]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/frysdimma.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/frysdimma.jpg [2003-10-01 18:44:28]



Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Mer frysdimma...

 Olov Bergqvist 

 4 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/frysdimma2.html [2003-10-01 18:44:33]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Hasse lät sig väl smaka av medhavt kaffe och smörgås

 Olov Bergqvist 

 5 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/hbrantefors.html [2003-10-01 18:44:35]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Jan gonar sig i -10 grader. Solen värmde faktiskt ändå.

 Olov Bergqvist   Original (149K) 

 6 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/jsoderman.html [2003-10-01 18:44:43]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/jsoderman.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/jsoderman.jpg [2003-10-01 18:44:47]



Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Turplanerare på plats! Kan man välja en bättre plats för turplanering än 10 m från 
de underbara nyisarna vid Lunnerviken?

 Olov Bergqvist 

 7 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/turplanering.html [2003-10-01 18:44:51]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Arnäs udde 14/12: Thorsten ger djup åt akvarieglasisen med sina nya 
klappskridskor

 Olov Bergqvist   Original (20K) 

 8 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/akvarieglasis.html [2003-10-01 18:44:54]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/akvarieglasis.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/akvarieglasis.jpg [2003-10-01 18:44:56]



Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Där borta ligger Knipan, ön som täcker inloppet till Liljedal. Den vägen tar vi när 
det blir långa turen till kôrvkiosken i Värmlandsbro.

 Olov Bergqvist 

 9 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/knipan.html [2003-10-01 18:45:05]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Ut i sundet mellan Hamnholmarna och Bärön. Iskanten skymtar längst ut.

 Olov Bergqvist   Original (105K) 

 10 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/hamnholmarna-baron.html [2003-10-01 18:45:12]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/hamnholmarna-baron.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/hamnholmarna-baron.jpg [2003-10-01 18:45:15]



Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Vid NÖ udden av Hamnholmarna tog isen slut. Man kunde se att Sandön inte 
kunde nås. Och i horisonten skymtar Skoghallsverken - sett utifrån.

 Olov Bergqvist 

 11 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/skoghallsverken.html [2003-10-01 18:45:21]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Thorsten Gansing var imponerad av våra Vänerisar.

 Olov Bergqvist 

 12 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/thgansing.html [2003-10-01 18:45:24]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/ipos-mgudastralar.jpg
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Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Leif Lendrup leder mellangruppen utanför Hagelviken

 Olov Bergqvist 

 14 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/mellangrupp.html [2003-10-01 18:45:53]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Turen genomfördes på kalasis!

 Olov Bergqvist 

 15 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/kalasis.html [2003-10-01 18:45:56]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Mer kalasis

 Olov Bergqvist 

 16 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/kalasis2.html [2003-10-01 18:45:59]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Efter busstransporten, från Fiskvik och in mot Karlstad.

 Olov Bergqvist 

 17 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/billy.html [2003-10-01 18:46:01]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Anders Johansson från Arvika (mitten) och Kjell Svedlind (till höger) från 
Badabruk passade på tillfället att pröva vänerisen.

 Olov Bergqvist 

 18 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/besokare.html [2003-10-01 18:46:03]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Saxholmen mot uppsprickande sky

 Martin Kallin 

 19 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/02121502.html [2003-10-01 18:46:06]

mailto:martinkallin@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Snabba gruppen anländer till fikaplatsen

 Martin Kallin 

 20 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/02121503.html [2003-10-01 18:46:08]

mailto:martinkallin@telia.com
javascript:history.back();


Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Riktning syd-Jäverön. Björn intervjuar fiskare & Björn pikar.

 Martin Kallin   Original (84K) 

 21 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/02121504.html [2003-10-01 18:46:11]
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javascript:history.back();


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/02121504.jpg

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/02121504.jpg [2003-10-01 18:46:13]



Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Ledarprofil

 Martin Kallin 

 22 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/02121505.html [2003-10-01 18:46:19]

mailto:martinkallin@telia.com
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Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Härlig är isen... (nästan så man blir religiös)

 Martin Kallin   Original (60K) 

 23 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/02121506.html [2003-10-01 18:46:21]
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Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Fika med kultur 15/12: Fin motljusbild från Rammholmen. Det första foto som har 
kommit in till Vänerskridsko taget med en kamera inbyggd i en mobiltelefon!

 Bengt-Göran Andersson 

 24 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/rammholmen.html [2003-10-01 18:46:39]

mailto:bengt-goran.andersson@nokia.com
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Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

16/12: Antikrundans turer ger ovärderlig kunskap till vår turplanering

 Olov Bergqvist 

 25 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/antikrundan.html [2003-10-01 18:46:44]
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Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

20/12: Jörgen Hedlund vid 10-fikat med drömsk utsikt mot Bärön och Bäröskären.

 Olov Bergqvist 

 26 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/baroskaren.html [2003-10-01 18:46:47]
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Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Trångsundet på återfärden

 Olov Bergqvist 

 27 (28)  

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/trangsundet.html [2003-10-01 18:46:57]

mailto:Olov.Bergqvist@telia.com
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Vänern december 2002@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Vänern december 2002 

Isen stöpte fint på Grumsfjorden i plusgraderna och den friska vinden

 Jörgen Hedlund 

 28 (28)   

Tillbaka | 2002-12-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/vanern200212/grumsfjordstoptis.html [2003-10-01 18:47:00]

mailto:Ext-Jorgen.Hedlund@nokia.com
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Turrapport 021211: Bottenviken-Tormesöarna m m@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Privattur:

Bottenviken-Tormesöarna m m 11/12 -02 

-12 och svag NV. Sol och nästan bara spegelblank, glasklar kärnis. Vi åkte från den lilla 
båthamnen på Arnöns norra sida, efter ett mindre parti halvstöpt översnöad is kom vi ut på 
glansisen. En grupp tog sig runt Ö Tormesöns sydspets med kortare promenader på västsidan, en 
annan grupp utforskade isarna västerut, men kom inte längre än till Bälten och Hästholmen. 
Fjärden söder om Björnrukan är ännu inte åkbar. 

Onsdagsåkare på väg mot Ö Tormesöns sydspets. Ulrik Scheller, Jan Söderman och 
Hans Brantefors.

Vi åkte österut mot Järnboholmarna, men kunde inte fortsätta söderut mot Nyporna. Isen låg dock 
så lång man kunde se.

I stället åkte vi in i Lunnderviken, som till största delen låg spegelblank och sedan in längs 
Bottenviken västra sida på strålande isar. Lämplig påstigning de närmaste dagarna badplatsen nära 
Hultsberg på Bottenviken östra sida.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/e/20021211151101.html (1 of 2) [2003-10-01 18:48:45]



Turrapport 021211: Bottenviken-Tormesöarna m m@Vänerskridsko

En fantastisk skridskohelg kan vara i antågande - slipa skridskorna och packa säcken!

Is

Mestadels hård kärnis, 12 cm och tunnare. Mycket god iskvalitet. Små partier 
med snöis, snöbelagd is och hopfrusen flakis. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 2 ca 23 km Klart, lugnt, soligt, -
10 

Erling Andersson, Ulrik Scheller 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en garanti för 
några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Ulrik Scheller | Foto: Olov Bergqvist | 2002-12-11 | Fotoalbum | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/e/20021211151101.html (2 of 2) [2003-10-01 18:48:45]

javascript:history.back()
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Turrapport 021215: Arnäs udde@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Arnäs udde 15/12 -02 

Turen utgick från Arnäs udde. Vi fick lov av Sixten Stenholm att passera grannens 
tomt eftersom denne var i Stockholm! Sixten kunde också rapportera att isen hade 
gått upp en del sedan igår då Olov och Torsten åkte där. Till sist uttryckte Sixten sin 
belåtenhet med vår utrustning, han behövde inte vara orolig! Turen gick västerut, 
strand- och bottennära, isen gav full insyn nedåt. 

Akvarieglasis

Vid Karlsviksudden blev isen tunnare så vi drog oss tillbaka och ut till Långholmen 
där vi i lä intog 11-kaffet. Öppet vatten vid sydspetsen på ön och utanför. När vi 
sedan rundade Långholmens nordspets fick vi se en räv i full karriär in mot land! 
Han hade bra kontroll trots underlaget! Vi försökte oss på en genare/yttre väg hemåt 
men fick retirera mot stranden. Det fanns partier med för svag is. Åter vid 
utgångspunkten lämnade hälften oss, efter 13 km, medan resten tog ett varv till och 
kom upp i 21 km. Vinden ökade så isen bröts säkerligen upp mer under dagen. Och 
när vi klev i land bröt solen fram!

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021215172308.html (1 of 2) [2003-10-01 18:49:23]



Turrapport 021215: Arnäs udde@Vänerskridsko

Is

Perfekt yta och genomsiktlighet, men åkområdet begränsat av tunnheten. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

21 1 13-21 km Ökande sydostlig vind, uppsprickande 
molntäcke 

Yngve och Kerstin 
Berg 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Yngve Berg | Foto: Olov Bergqvist | 2002-12-15 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021215172308.html (2 of 2) [2003-10-01 18:49:23]

javascript:history.back()
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Turrapport 021215: Kul tur med kultur@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kul tur med kultur 15/12 -02 

Lugna gruppen valde denna dag att åka till Ölmeviken. Färden började på lite 
knagglig is vid Kummelön. Syd Saxholmen blev det bättre. Utanför Orrskären 
kallade Ove Åstradsson via mobilen att guidning snart skulle börja, så vi vände till 
Saxholmen lagom kaffesugna. Där mötte Peter Westerlund som guidade och höll ett 
mycket intressant föredrag till kaffet om Saxholmen, dess 1200-talsborg , historia och 
några skrönor.
Efter detta fortsatte vi på skridskor mot sydost på till stora delar sagolik is. Det var 
väl en och annan som lyfte på skridskon när stenbumlingar dök upp under isen. 

Motljusbild vid Rammholmen. (Det första foto som har kommit in till 
Vänerskridsko taget med en kamera inbyggd i en mobiltelefon!)

Vi vände vid sydöstra spetsen av Rammholmen och kryssade mellan holmarna 
tillbaka till Ölmeviken och Kummelön. 
Stort tack till historiska föreningen "Saxe knutar" och dess representanter från 
Kristinehamn.. 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021215164824.html (1 of 2) [2003-10-01 18:49:29]



Turrapport 021215: Kul tur med kultur@Vänerskridsko

Is

Tjock och fin is. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 23 km mulet till sol, svag SO vind, -1grC  Valter Linde"n 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om 
isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Valter Lindén | Foto: Bengt-Göran Andersson | 2002-12-15 | 
Fotoalbum | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021215164824.html (2 of 2) [2003-10-01 18:49:29]

javascript:history.back()
mailto:valter2@telia.com
mailto:bengt-goran.andersson@nokia.com
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Turrapport 021215: Örsholmen-Kärrholmen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Örsholmen-Kärrholmen 15/12 -02 

En lite snabbare grupp som inte ville vara borta för länge åkte ut från ASG, 
Örsholmen. Lasse, som åkt turen igår, tog täten mot Jäverön. Hård, jämn fin is, ca 
10 cm, men lite motvind. Första fikat vid färjan Jäverön. Vidare genom Rudssundet 
med en härlig vy utöver Vänern. Framme vid Kärrholmen såg vi öppet vatten längre 
fram och vände tillbaka mot Skattkärrsviken. Fika nr 2 vid färjan Herrön. Sen var 
det vinden i ryggen och tillbaka till Örsholmen. Årets premiärtur för mig får högt 
betyg. Har jag inte helt fel så tror jag den även bidrog till att värva fler 
Solstaskärsmedlemmar. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 30 km Från mulet till några solstrålar. Lasse Skålén, Katarina 
Frisk 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Katatarina Frisk | 2002-12-15 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021215155234.html [2003-10-01 18:49:34]

javascript:history.back()
mailto:frisk.katarina@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern-ao.html


Turrapport 021214: Väse - Kristinehamn@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Väse - Kristinehamn 14/12 -02 

Vi startade från badplatsen vid Hultsberg söder om Väse. Alldeles i början var isen 
lite knagglig och snötäckt. Efter en kort stund blev underlaget helt underbart. Svart, 
slät kärnis. Runt udden vid Bränningen var isen mycket tunn och vi fick smyga nära 
land. Efter paus på udden Stor-Skäggen mötte vi nya svårigheter och fick återigen 
sakta glida längs land. Sedan satte vi fart på förstklassig is mot Kristinehamnn. Efter 
några överläggningar huruvida vi skulle fortsätta ända till Lusasken (varvid ledaren 
varje gång blev nedröstad) nådde vi slutligen Tyskön. Återfärden i lätt medvind gick 
som en dans

Is

Mycket god kvalitet. Försiktighet påbjudes vid Brännigen och Stor-Skäggen 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 39,2 Mulet, 0 grader, svag östlig vind Jan Lundbäck 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2002-12-14 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021214182919.html [2003-10-01 18:49:39]

javascript:history.back()
mailto:leif.lendrup@benefit.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/forshaga-karlstad.html


Turrapport 021214: Örsholmen-Arnön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Örsholmen-Arnön 14/12 -02 

Start vid ASG med Björn i täten på decimetertjock (drygt)
finfin is. Vi tog vägen söder om Jäverön vidare mot Kärr-
holmen. Isen mellan Jäverön och Kärrholmen var ca 5 cm.
Vidare mot Arnöfjorden och åter på betryggande fina isar.
Dock några cm snö på Arnöfjärden varför vi vände mot Fiskvik. Efter lunch 
uppdelning i två grupper med åkning
via Rudssundet och runt Skattkärrsviken. Vid Jäveröfärjan blev det en kort 
promenad. Vi följde därefter Jäveröns norra kant och vidare genom Glofssundet och 
åter till ASG.

Is

Dryga decimetern fin kärnis med frostrosor. Inga sprickor.
Undantag: Jäverön - Kärrholmen slät fin is men endast ca 5cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 2 35km 0-gradigt och mulet. Lätt 
vind från so. 

Björn Lagerbäck/Lasse Skålén 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Lasse Skålén | 2002-12-14 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021214161238.html [2003-10-01 18:49:49]

javascript:history.back()
mailto:lasse054@hotmail.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern-ao.html


Turrapport 021214: Sätterholmarna runt, runt, runt@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Sätterholmarna runt, runt, runt 14/12 -02 

Erling och Leo lovade att de skulle ta oss med på en tur på fina isar ut mot 
Sättersholmarna och det löftet infriades med råge. 

Vid lilla Rävösundet började färden med uppvärmning för att sedan runda Rävön, 
Torsholmen och Torrholmen. Riktning togs mot bastun vid Nabben för ett första 
fikastopp. Sedan bar det av i cirklar runt Sättersholmarna där det den blanka svarta 
isen gav stora möjligheter att kontrollera stenarna på botten. Ingen fisk syntes till, 
men däremot havsörn. 

En andra paus togs på Västra Långholmen där mängder av skridskoåkare redan 
befann sig. Återfärd över den blanka decimetertjocka svarta isen med avslutning 
klockan 13 vid rävösundet. 

GPS-rapport

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021214155412.html (1 of 2) [2003-10-01 18:49:54]



Turrapport 021214: Sätterholmarna runt, runt, runt@Vänerskridsko

Is

Blank svart kärnis med mycket få sprickor, ca 10 cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

23 1 25 km Mulet, lätt vind ca 0*C  Erling Andersson, Leo Rudner 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Mathias Björklund | 2002-12-14 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021214155412.html (2 of 2) [2003-10-01 18:49:54]
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Turrapport 021214: Lugna turer på Sättersholmsfjärden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lugna turer på Sättersholmsfjärden 14/12 -02 

Med start i Lindenäs delade vi oss i två grupper, i stort sett samma rutt, upp genom 
Rävösundet, rundade Rävön, söderut öster om Tors- och Torrholmen mot 
Millholmarna. Genom sundet mot Ö Långholmen till paus vid V Långholmen, där 
vi gjorde brasa och även Erling med grupp anslöt, totalt var vi ca 60 personer som 
fikade tillsammans.
Vi kunde konstatera att vind och vågor sedan igår tagit på isen, det syntes i sunden 
väster och öster om båda Långholmarna. 
Hemåt längs Hammarökusten i gott tempo på fantastiska isar och med duktiga 
deltagare. En del nya åkare som deltog med skräckblandad förtjusning.

Is

Kärnis av hög kvalité, ca 10 cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

36 2 20 Mulet, lätt vind, runt 
nollan. 

Åke Stööd, Hasse Eriksson, 
Lennart Romberg och Mikael 
Skog 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Mikael Skog | 2002-12-14 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021214145345.html [2003-10-01 18:50:06]

javascript:history.back()
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Turrapport 021201: Mariebergsviken-Dingelsundet-Hammarösjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Mariebergsviken-Dingelsundet-
Hammarösjön 30/11 -02 

Två varv runt Mariebergsviken var det sagt, som uppvärmning. Det blev ett, sen 
blev frestelsen för stor att utforska älven. Sett från Mariebergsviken såg det inte så 
lovande ut då halva inloppen låg öppet. Vid närmare inspektion visade det sig dock 
att det gick att smyga ut på älven vid kanten, lite närmare Jakobsbergsbron gick det 
också att åka tvärs över älven.
Vi bron var det också öppet vatten som passerades utan problem och infarten till 
Skoghallsådran var det också lite lurigt. Vid vägen och järnvägen till Skoghall blev 
det skridsko av och lite klättrande i vassen, sen var det raka spåret ut till 
Dingelsundet, hela tiden på de bästa av isar.

Fikat intogs med utsikt över Kattfjordens vindpinade böljor. Samma pina hade vi 
rakt i ansiktet på återvägen. Ett försök att nå Hammarösjön via Djupsundet gjordes, 
men detta strandade i vassarna vid Nolgård med blöta, illaluktande fötter som 
resultat. Nästa försök gjordes via Morbrors åra, men sista kröken innan 
Hammaröleden såg rutten ut, så det blev helt om igen. 
En väg återstod: Kanikenäset. Nu blev det stopp under Hammaröbron. Efter att 
studerat Grafittiutställningen under bron knallade vi över densamma till 
Kanikenäser och småbåtshamnen. 
Lite smyg i vasskanten blev det innan vi kommit ut på Hammarösjön.

På tillbakavägen försökte vi nå Morbrors åra från sjösida, men isen blev läskigt tunn 
helt plötsligt vilket vi också märkt vid tidigare besök i dessa farvatten.

Det blev att ta vägen över Kanikenäset och Orrholmen och så var vi på ruta noll 
igen, 4 timmar äldre och med känslan att i morgon var det nog dags att ta fram 
skidorna, vilket också besannades.

Is

Slät, hård och välstöpt. Var försiktig på älven. >10 cm på Mariebergsviken 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

22 1 25 km Mulet och ostlig vind 7-8 
m/s 

Leo Rudner, Björn Lagerbeck 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021201183443.html (1 of 2) [2003-10-01 18:50:16]



Turrapport 021201: Mariebergsviken-Dingelsundet-Hammarösjön@Vänerskridsko

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Björn Lagerbeck | 2002-12-01 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021201183443.html (2 of 2) [2003-10-01 18:50:16]
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Turrapport 021124: Älgsjöarna@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Tingvalla istadion 28/11 -02 

Första torsdagen med instruktionsstöd på Tingvalla isstadion förlöpte väl. Flera var 
engagerade med att hjälpa till med skridskoinställning, diskutera utrustning och ge 
tips inför kommande turer. Kristinehamnsungdomarna tränade och det verkade 
fungera bra med folk med olika åkintressen på isen. 

Ett trevligt vardags inslag, en bra möjlighet till avkoppling, nerstessning och motion 
under trevliga former i friska luften! 

Torsdagar 17.25-18.15 finns instruktörer från Karlstads skridskoklubb och 
Solstaskäret. Tisdagar 16.00-17.30 är det egen åkträning. Åkning skall ske på 
yttervarv eller på innerplan så att man inte är ivägen för tränande åkare. Pik och 
klubba är förbjudet. 

Is

Bra is. Säker tjocklek. 

Antal Grupper Åksträcka Väder Ledare

30 1 Runt efter egen fart Mulet, motvind i 
NÖ kurvan 

Henrik Åkerlund, KG 
Ståhl 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Henrik Åkerlund | 2002-11-28 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021124151300.html [2003-10-01 18:50:21]
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Turrapport 021125: Älgsjöarna@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Älgsjöarna 24/11 -02 

Även söndagen bjöd på vildmarkstur på skogssjöar nära stan.Med Henrik och Bo-
Göran i gruppen avverkades de två älgsjöarna i raskt tempo i bitvis ganska hård 
motvind och mysigt gråväder (som Henrik utryckte det) 

Is

Ganska slät is av god kvalitet med diverse förädiska snöfläckar med avseende på 
tvärstopp 

Antal Grupper Åksträcka Väder Ledare

7 1 20 km mulet och blåst Leif Lendrup 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2002-11-25 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021125194121.html [2003-10-01 18:52:24]
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Turrapport 021125: Hammarösjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Hammarösjön 24/11 -02 

Vid samlingen vid Norrstrandskyrkan beslutades om två turalternativ, upprepningar 
av lördagsturena, d.v.s. en tur till Älgsjöarna och en tur till Hammarösjön. Passar 
bra att kunna utnyttja redan prövade isar. 
Arnfinn som varit på Hammarösjön under lördagen tog oss med på en säker tur från 
Kanikenäset ut mot Lövnäs och Tynäs, men tyvärr så tar det stopp vid det öppna 
vattnet strax före Tynäs. Den under natten fallna nysnön hade blåst ihop till små 
drivor som i vissa lägen högg tag i skridkorna. 

Is

Knagglig is, ca 8 - 12 cm. Något tunnare mellan vassruggen och isrännan vid yttre 
hamn. 

Antal Grupper Åksträcka Väder Ledare

8 1 18 km 0*, mulet med nordostlig vind Arnfinn Helseth 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Rolf Samuelsson | 2002-11-25 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021125112738.html [2003-10-01 18:52:43]
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Turrapport 021124: Södra Hyn@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Södra Hyn 24/11 -02 

10 stycken morgonpigga åkare samlades och rullade till S:a Hyn.Det blev 2 fina 
varv på sjön, medvind och tyst is på västra sidan medans östra sidan var lite mer 
motig. Inga havsörnar men ett propellerplan som gick in för landning. En härlig tur i 
mulet väder. 

Erling, Leo, Anneli och Ann-Britt samlade vid 11-fikat. 

Is

Mestadels mycket fin is, lite bucklig emellanåt. 10-12cm tjock. Gashål i norra 
änden. 

Antal Grupper Åksträcka Väder Ledare

10 1 16 km Mulet, 0 gradigt Erling Andersson, LeoRudner

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021124141150.html (1 of 2) [2003-10-01 18:52:50]



Turrapport 021124: Södra Hyn@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport&foto: Jonas Alpsten | 2002-11-24 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 021123: Hammarsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Hammarsjön 23/11 -02 

Trettio samlades 0930 vid Norrstrandskyrkan.En del hade Älgsjöarna i sinnet men 
resten valde efter en del lyssnande att prova Hammarsjön som hade fått bra 
rapporter.
Vi började vid småbåtshamnen vid Kannikenäset. Rundade Kalvholmen på vänstra 
sidan och följde sedan stranden runt mot Tynäsudden. I motvinden mot Tynäs 
delade vi upp oss i två grupper.
Njutbar åkning trots en del vind och kanske stundtals ansträngande stöpispartier.
Åter vid Kannikenäset provade halva gruppen att åka 'Morbrors ådra'. Med vad jag 
förstått sämre resultat....
Karlstadsiluetten gör sig bra från sjön!
Domkyrkotornet sticker upp och skulle kunna vara en fråga i 'På spåret'!...... Var 
befinner vi oss nu...?

Is

Bitvis knacklig. Tjock och säker. Blank inemellan. 

Antal Grupper Åksträcka Väder Ledare

20 1 18km Mulet Arnfinn , Bojen och Henrik  

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Henrik Åkerlund | 2002-11-23 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021123173000.html [2003-10-01 18:53:02]
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Turrapport 021123: Älgsjöarna-Grytingen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Älgsjöarna-Grytingen 23/11 -02 

Med start i Lilla Älgsjöns västra ände kämpade 9 tappra gossar i motvinden, med en 
åkstark Walter i täten. Den grävda kanalen mellan Lilla och Stora Älgsjön gick att 
passera på skridskor. Vidare över hela sjösystemet Stora Älgsjön-Sävsjön-Bosjön-
Grytingen och åter. Löften om att få se varg, björn och ev vildsvin infriades inte, 
däremot bjöd dagen på två havsörnar och fem orrtuppar! På återfärden hade vi 
medvind och kunde sträcka ut ordentligt.

Is

Stöpis på 10 cm och mer, knottrig hård åkyta. Torr, ej fastfrusen snö ligger som 
snödrev. 

Antal Grupper Åksträcka Väder Ledare

9 1 30 km Mulet, nollgradigt. Walter Lindén 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Mikael Skog | 2002-11-23 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021123152908.html [2003-10-01 18:53:06]
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Turrapport 021123: Kroppkärrssjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kroppkärrssjön 23/11 -02 

Vi samlades vid badets ppl vid Kroppkärrssjön och körde tre varv. Efter fikat avvek 
fyra st som körde på egen hand. Efter avslutad tur var det många som körde några 
varv till.

Bela Ivanyi från Budapest gjorde sin premiärtur på långfärdsskridsko, 
hemma har han hockeyrör. Det blev tre varv och varje varv gick 
bättre och bättre.

Olov Bergqvist hade en gäst med sig från Ungern, han berättade att han åkt på 
Donau. Nu fick han tillsammans med oss andra njuta av Kroppkärrssjöns fina is mitt 
i Karlstad. Jag kan verkligen rekomendera en tur runt sjön. 

Antal Grupper Åksträcka Väder Ledare

24 1 12 Mulet 1 minus Leo Rudner 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021123145528.html (1 of 2) [2003-10-01 18:53:10]



Turrapport 021123: Kroppkärrssjön@Vänerskridsko

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt 
en garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra 
om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Erling Andersson | Foto: Olov Bergqvist | 2002-11-23 | Forshaga-
Karlstad 
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Turrapport 021111: Bråtsjön-gösjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Bråtsjön-Gösjön 10/11 -02 

Informationen från telefonsvararen sade att det skulle bli en chanstur, men det visade sig bli en 
toppentur. Natten hade bjudit på 5 - 6 minusgrader och 12 st tappra mötte upp vid samlingen. 
Vi bestämde att dra västerut mot Högboda området. 
Första anhalt blev Båtsjön strax norr om väg 61. Hela sjön belagd med åkbar is mellan 5 - 10 
cm. Varning för bäckutloppet vid vassruggen på östra sidan. Isytan härligt knottrig av den 
stöpta snö som fallit. Ett varv runt sjön (7,5 km).

Erling Andersson leder på Bråtsjöns fina apelsinskalsis. De enstaka snökornen 
störde inte. 

Efter avslutad fika i solsken vid sjöns östra sida beslutades att dra vidare mot Gösjön några km 
bort.
Även Gösjön bjöd på 7,5 km underbar skridskoåkning. Se upp med östra sidan där det finns 
öppet vatten och partier med mycket tunn is. I de åkbara områdena varierar istjockleken mellan 
5 - 10 cm.
Generellt gäller att isarna är tunna den första metern nära land.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021111072306.html (1 of 2) [2003-10-01 18:53:17]



Turrapport 021111: Bråtsjön-gösjön@Vänerskridsko

Antal Grupper Åksträcka Väder Ledare

12 1 15 km Solsken och växlande 
molnighet 

Björn Lagerbäck, Erling 
Andersson 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en garanti för 
några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Rolf Samuelsson | Foto: Olov Bergqvist | 2002-11-11 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 021104: Molkomsjöar@Vänerskridsko

Solstaskäret KarlstadLångfärdsskridsko

Turrapport:

Molkomsjöar 3/11 -02

Tillslut kunde inte den organiserade skridskopremiären vänta. Sex tappra slöt upp i 
det fina vädret på söndagsmorgonen.
Vi diskuterade baserat på Mikael Skogs rapporter från gårdagen och beslöt att åka 
som utlyst mot Molkom.
Först åkte vi till Acksjön som vi utan att kliva ur bilarna bedömde som oåkbar. Vi 
fortsatte till Lindfors och körde upp till Mångshyttan där vi såg ut öve Mången som 
såg ut att vara bärig längst in i viken men öppen ute på sjön.
Tillbaka upp till Stora Möckeln och där låg isen!!!
Vi åkte två varv längs södra hälften av sjön och njöt av isen, solen och vildmarken.
Nyfikna vidare mot Lilla Möckeln som inte var åkbar, i alla fall inte längs östra 
stranden. En allmän iakttagelse vi gjorde var att östra stränderna var svagare 
eftersom tillfrysningen troligen skett vid östliga vindar och varmt vatten pumpat 
upp i lä.
Avslutningen tänkte vi oss på Markvattnet som vi hittade efter lång körning på 
grusvägar och omvägar.
Här låg isen så bra att vi kunde åka hela sjön på västra stranden. Säsongens första 
rast togs på en liten ö i södra ändan av sjön.
Tre måste hem till lunch medan tre stannade för ytterligare lite åkning.
Väl hemma var vi mycket nöjda med ovanligt mycket fin åkning första 
premiärdagen. 
Med sommardäck var det prefekt väglag, men stackars Dan fick sin nya, blanka bil 
täckt av ett tjockt dammlager.
Veckan ser ut att ge ett väder som ytterligare kommer att få våra isar att växa till. Så 
nästa helg blir det trummor ...

Is

Acksjön, delvis öppen, bedömdes som oåkbar.
Mången, åkbar i inre viken, i övrigt öppen.
Stora Möckeln, åkbar i södra halvan, islagd i norra halvan.
Lilla Möcken, isbelagd men ej bedömd åkbar, i alla fall inte i öster.
Markvattnet, åkbar längs västra stranden.  

Antal Grupper Åksträcka Väder Ledare

6 1 cirka 10 Sol, några minusgrader, 
nästan vindstilla 

Erling Andersson, Bengt 
Jakobsson 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021104090142.html (1 of 2) [2003-10-01 18:53:23]



Turrapport 021104: Molkomsjöar@Vänerskridsko

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på ingetsätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om 
isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2002-11-04 | Kungsskogen 
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Turrapport 021103: Lillsjön (Olsäter)@Vänerskridsko

Solstaskäret KarlstadLångfärdsskridsko

Turrapport:

Lillsjön (Olsäter) 3/11 -02

Först så åkte vi med Friluftsfrämjandet Sunne på Anneforstjärn, Grässjön, Lill-
Jangen. En fullträff, speciellt Lill-Jangen som bjöd på 'riktig' skridskoåkning. De 15 
km som hade satts i benen räckte inte utan på hemvägen letade vi upp Lillsjön (vid 
Olsäter). Isen där hade vuxit till med 4 cm från i fredags och gav jättefin 
skridskoåkning i den sista värmande solen. Vi åkte två varv runt sjön och kunde 
sträcka ut på säker is. 

Is

6 cm nyfrusen i stort sett jämn kärnis. 

Antal Grupper Åksträcka Väder Ledare

4 1 5 km 0-gradigt, sol och natur i 
senhöstskrud 

Henrik Åkerlund 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på ingetsätt en 
garanti för några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om 
isen är säker!

Tillbaka | Rapport: Olov Bergqvist | 2002-11-03 | Munkfors-Deje 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/02-03/20021103191319.html [2003-10-01 18:53:27]
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