
Turrapporter 2003-04 - Solstaskäret@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapporter

Säsongen 2003-04  

Datum Tur Delt / Grp

3/4 Yngen lugn grupp   8 / 1

3/4 I vargars spår på Yngen   6 / 1

27/3 Vårtur på V:a Örten   17 / 1

27/3 Vårtur på Gapern   9 / 1

26/3 V:a Örten   2 / 1

26/3 I vårsolens glans på Gapern   2 / 1

25/3 Skridsko på hôjda   3 / 1

21/3 Hjärtlig ledarutbildningstur   10 / 1

20/3 "Åtta plurrningar på våris"   11 / 1

20/3 Värmeln   6 / 1

13/3 Duse udde västerut   19 / 1

13/3
Duse udde till Herrestadsviken med nya ledarflaggan i 

friska vindar      
6 / 1

13/3 Duse udde, Byviken och Säffle skärgård   8 / 1

13/3 Kattfjorden i med och motvind   20 / 1

12/3 Högtryck på Duse udde   7 / 1

11/3 Kattfjorden med vårsol.   8 / 1

7/3 På slaget 13, lunch Kolsnäsudden   6 / 1

7/3 After Ski på Kattfjorden   16 / 1

7/3 Mellanfryken Hagudden-Bössviken   12 / 1

7/3 Bomstad-Onsön lugna gruppen   22 / 1

7/3 Solskenstur Bomstad-Onsön ToR   19 / 1

6/3 Glidartur på Mellanfryken   19 / 1

6/3 Mellanfryken i med-, mot-, och medvind   14 / 1

6/3 Onsön i Erlings spår   28 / 2

5/3 Utflykt till Malön   3 / 1

5/3 Bomstad - Onsön   7 / 1

29/2 Kattfjorden i flödande solsken   22 / 2

28/2 Plogad bana i Grumsfjorden   2 / 1
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Turrapporter 2003-04 - Solstaskäret@Vänerskridsko

28/2 Kattfjorden i Pär Dahlströms spår 2   22 / 2

27/2 Kattfjorden i Pär Dahlströms spår   9 / 1

22/2 Skutberget - Onsösundet   11 / 1

22/2 Kattfjorden   17 / 2

21/2 Finistur på övre Fryken   5 / 1

21/2 Mörmobadet lugn grupp   8 / 1

21/2 Skutberget-Vickholmsskären      18 / 1

21/2 Avslutning Grundkurs v4,5,6   32 / 2

18/2 Marschalltur på Maribergsviken   50 / 1

15/2 Bergslagskanalen i snöns och solens tecken   36 / 4

7/2 Glidartur med Bengan   8 / 1

7/2 Torsviken   18 / 1

24/1 Torsö   4 / 1

18/1 Tjejhelg dag 3 på Vänerns blankis!   21 / 2

18/1 Glidaretur från Kummelön   30 / 1

18/1 Lugna grupper Nordost Rammholmen   29 / 2

18/1 Sållaren / medel   17 / 1

18/1 Medelgrupp Sållaren   10 / 1

18/1 Lugnaste lugngruppen på Hjälmarsfjorden      23 / 1

18/1 Sållaren igen   9 / 1

17/1 Praktik Grundkurs   45 / 4

17/1 Mariebergsviken   7 / 1

17/1 Kvinnotur på Hjälmarsfjorden   20 / 2

17/1 Hjälmarsfjorden   16 / 1

17/1 Lugn tur på Bottenviken   21 / 1

16/1 Tjejhelg dag 1 på Sollaren   18 / 2

10/1 I vargspår på Storbjörken   4 / 1

5/1 Visten   8 / 1

4/1 Stora Gla   8 / 1

4/1 Visten   7 / 2

4/1 Stora Gla      10 / 1

3/1 Syd Kärne badplats   15 / 1

3/1 Sållaren-Vintern-St.Karholmen   9 / 1

3/1 Ölmeviken - Hjälmarsfjorden   11 / 1

3/1 Kärne-Skönvik-StKarlholmen-Kärne   26 / 1
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3/1 Lugn grupp "Åke Stööd"   14 / 1

3/1 Vintern-Stora Karholmen   8 / 1

2/1 Äntligen Vänern   18 / 1

2/1 Vintern - L Karholmen   8 / 1

2/1 Uddsmyg och blankbonade fjärdar   3 / 1

30/12 Skridskor i grannlandet      8 / 1

28/12 Skridskotur utan åkning   11 / 1

27/12 Karl XII på Mangen   8 / 1

27/12 I Karl XII :s spår   12 / 1

26/12 Jultur med tur   8 / 1

26/12 Överudssjön runt   4 / 1

20/12 Chanstur 20/12   9 / 1

13/12 Ishelg 03   6 / 1

26/10 Aplungen varv på varv på varv   21 / 1

25/10 Sommartur på Aplungen   13 / 1

20/10 Premiär på Kärren   5 / 1

Summa 1070 / 95 

Olycksfall: klubbtur 0.0%, totalt 0.0%. 
Plurrningar: klubbtur 0.18%, totalt 0.41%. 

Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en turbeskrivning. 

 Länk till fotoalbum från turen. 

Tillbaka | Privatturer 2003-04 | 2002-03 | Nuvarande säsong | 2004-04-25
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Turrapport 040403: Yngen lugn grupp@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Yngen lugn grupp 3/4 -04 

En mycket positiv turutlysning fick 8 tappra att 06,30 befinna sig vid 
Norrstrandskyrkan för färd till Yngen vid Persberg. Efter avslutad tur kunde vi 
konstatera att det var en väl använd morgon + fm. Bengt ledde i lungt tempo gruppen 
i solskenet längs Yngens stränder och efter visst grupptryck blev det även två 
kafferaster. Vi såg efter vad gruppen kunde konstatera vargspår tvärs sjön och så var 
det även ett besök vid 'Tilas stoll'. En stollgång som gruvdrängar från Sala anlade 
1767. Tilas var en gruvfogde från trakten och en stollgång är en transportled för att ta 
ut malmen till sjön och senare även järnvägen. 

Start och mål var Persbergs friskola och vi började på västra sidan och gick söderut 
för att sedan ta ostsidan norrut och på slutet 'tvära' in mot Persberg.

●     Mellangruppens turrapport
●     Videoklipp inspelat med mobiltelefon från Tilas stoll av Håkan Örtqvist:

❍     Sammanklippt 160x120 i mov-format (754K)
❍     Sammanklippt 240x180 i mov-format (1,4M)
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❍     Sammanklippt 160x120 i mpeg-4-format (3,8M)
❍     Klipp 1 i avi-format (1,4M)
❍     Klipp 2 i avi-format (930K)
❍     Klipp 3 i avi-format (393K)
❍     Klipp 4 i avi-format (1090K)

Is

Väl hållbar is morgon samt förmiddag för åkning längs Yngens stränder. Höll 
även för åkning tvärs över sjön ca 11.30 men då märktes viss uppmjukning av 
ytan. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 36,5 km Sol, svag sydostlig vind Bengt Jakobsson, 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: Hasse Eriksson | Foto: Olov Bergqvist | 2004-04-03 | Gåsborn-
Filipstad 
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Turrapport 040403: I vargars spår på Yngen.@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

I vargars spår på Yngen 3/4 -04 

Tjugo i åtta Startade vi från skolan i Persberg och drog söderut innanför Storön. Vi 
följde landkalven mestadels, utåt var det mer tungåkt. Från Degernäset åkte vi mot 
Svartön och rundade den svängde av mot Norr. Vid stranden träffade vi på spår efter 
ett par vargar som gått på isen i snöslask som frusit. Vi följde spåren en bra bit. 
Träffade ett gäng Örebroare med Bengt Tengrud i spetsen. De rekommenderade 
Torskbäcken som blev vårt första fika ställe. Vi satt nedanför hyttan och njöt av det 
vackra vädret och kände historiens vingslag. Torskebäckshyttan nämns redan i 1540 
års jordabok och här var gynnsamt läge med närheten till Pershyttegruvan så den 
drevs fram till 1907. Namnet Torskbäcken har inget med torsk att göra även om 
NWT:s aprilskämt gjorde gällande att det fångats torsk i Vänern senaste veckan. I 
fornsvenskan betydde torsk helt enkelt groda.
Vidare in i Lerviken på fin is längs v:a stranden. Vi stannade till vid Gullplatshagen, 
känd för rikliga bestånd av guckusko. Men vi var för sent ute, ca 10 månader, för att 
se några blommar.
Nästa fika togs efter ett besök i Tilas stoll. En gruvgång som leder in i ett dagbrott. 
Ganska häftigt med isridåer som hänger ner från klipporna. Längst in ett istäckt 
gruvschakt under en klippa. Håkan hade med sig skridskorna och kunde inte motstå 
att ta en sväng på den säkert metertjocka isen.
Vid fikat läste Mikael en reseskildring som en engelsman skrivit vid ett besök i 
Persbergs gruvor på 1700-talet. Det var hårda bud. Inte minst att klättra på stegar 
över 200 m. Han var van från engelska gruvor att man hade avsatser. Inte i 
Persberg, där var de hopbundna och följde klippan både utåt och inåt. Inget 
arbetarskydd på den tiden.
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Turrapport 040403: I vargars spår på Yngen.@Vänerskridsko

När vi åkte därifrån såg vi den andra Solstaskäretgruppen komma. Vi inväntade dem 
och passade på att överlämna vår nya flagga till ordföranden Bengt Jakobsson . En 
passande ceremoni en sådan här strålande skridskodag. Mikael Skog och 
undertecknad har engagerat sig i framtagandet av ny flagga som stöttats av 
styrelsen. Många har haft synpunkter och det tackar vi för. 

Lugna gruppens turrapport

Is

Fin is längs stränderna. lite tungåkt på blandade förhållanden med knagglig till 
snöfnasig is. Framåt 11- tiden började det mjukna.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 37 km Strålande sol, sv vind, -4 till +3 Mikael Skog, 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: Valter Lindén | Foto: Olov Bergqvist | 2004-04-03 | Gåsborn-
Filipstad 
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Turrapport 040327: Vårtur på V:a Örten@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Vårtur på V:a Örten 27/3 -04 

Vi startade i SÖ delen av sjön vid Tjärnsälvens inlopp. I ett löst isparti blev det snabbt 
stopp för en av våra ledare med stavbott som följd. Lite mera vaksamma följde vi östra 
stranden norrut. Fika NO om Storön (mitt för Bonäset) avslutades med besiktning av en 
kolarkoja och en lodjursfälla. Efter en kort tur norrut återvände vi mot startplatsen. 
Åkningen avslutades vid 11-tiden.

Lodjursfälla (48K) Lugnt i kön (16K)

(klicka för större bild) 

GPS-spår 20K 

Is

Jämn och åkbar men något lös is som mått bra av några minusgrader under natten. 
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 12 Mulet +4 Jan Lundbäck, 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&GPS: Gunno Andersson | Foto: Olov Bergqvist | 2004-03-27 | 
Älvsbacka-Alster 
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Turrapport 040327: Vårtur på Gapern@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Vårtur på Gapern 27/3 -04 

Repris på gårdagens tur men med sämre iskvalite. Färden började med lite regn i 
bilen ut till Gapern. Regnet gav sig innan vi fick på oss skridskona sedan blev det 
bara bättre och bättre. Efter 2:a fikat på Udden i solsken blev det att åka hem i 
delvis sorbé is.
Turen åktes mellan 9.00 - 11.45.

Is

Utebliven riktig nattkyla gjorte att isen redan vid starten inte var stenhård. 
Mjuknade ännu mera under dagen,
blir det inte flera kallgrader i natt är det tveksamt om den är åkbar i morgon. Isen 
var bäst mitt på sjön idag bästa stöpningen hade skett där, tjockleken är ca 35 cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 27 km Från regn till sol Anneli Blom/Gunnar Blomquist 

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 | 2004-03-27 | Älvsbacka-Alster 
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Turrapport 040326: V:a Örten@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

V:a Örten 26/3 -04 

Evert Stolpe och jag gick på vid Kärnsälvens utlopp.Efter en kort skridskotur utmed 
östra stranden var det dags för en kort promenad på land. eftersom strömfåran styrs 
in mot stranden. Efter Önensborg åkte vi på en spegelblank landkalv runt hela sjön, 
med undantag för delen Torsbergets södra strand där det var öppet närmast stranden. 
Det var även öppet där det är som smalast väster om Torsberget så därför korsade vi 
viken och fortsatte på motsatta stranden ner tillbaka till Kärnsälvens utlopp. Nu gick 
vi iland väster om älven och fick en promenad till bilen. En härlig dag på sjön i det 
vackra vädret.

Is

30cm tjock slät grovkornig stöpis med en spegelblank landkalv som har en del 
slukhål som man får se upp med.Kärnsälvens utlopp går öppet,samt helt öppet 
väster om Torsberget 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 30 Sol, svag NO,-2 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 | 2004-03-26 | Älvsbacka-Alster 
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Turrapport 040326: I vårsolens glans på Gapern@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

I vårsolens glans på Gapern 26/3 -04 

Startade vid Killsta söderut mot Rotnäs östra stranden upp mot Udden. Isen var slät 
och fin lite medvind så vi åkte ända ner till Örnäs. Finaste is var på södra sidan inga 
problem med råkar, se upp vid uddar och några fräthål. Sämst isen var Mellan 
Killsta och Svedenäs samt vissa partier i mitten och norra stranden av sjöns södra 
del.

Is

Välstöpt snöis, bäst på södra och östra sidan. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 30 km Soligt, något enstaka moln 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 | 2004-03-26 | Älvsbacka-Alster 
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Turrapport 040325: Skridsko på hôjda@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skridsko på hôjda 25/3 -04 

Rannsjön, på höjden mellan Sunne och Munkfors är ett 
sällsynt skridskomål. Svårt att komma dit när sjön lägger 
sig, för snön brukar vara snabbare än skridskoåkarna. 
Rannsjön är också en kandidat till sen åkning, det har 
lyckats en gång de sista åren. Att det fanns is visade 
gårdagens rekning. Sjön ger en vildmarkskänsla, östra 
stranden är ganska flikig med en del öar, man får litet 
känslan av ett mini-Örsjön där.
Landkalven som var helt obärig igår gick fint att åka på, 
även om den inte var helt genomfrusen. Uppmärksamhet 
krävs. Vi åkte upp till den lilla ön söder om Annefors 
herrgård.
Det var litet spännande att se vad uppgiften om 1/2 timmes 
'Lätt snöfall' på Vägverkets trafikstation vid Annefors 
innebar. Här uppe visade det sig att den snömängden inte 
alls hindrar åkning, men den gör det svårt att se isen. 
Därför ville vi inte fortsätta på landkalven, som kräver stor 
uppmärksamhet. Vi körde istället västsidan ner längre ut på sjön. Isen ute på sjön är 
stöpt med en delvis slät yta, men det förekommer också buligheter och små 
fraspartier.
På uppvägen tittade vi på Visten. Slasket vid Arnäs badplats var helt genomfruset. 
På hemvägen åkte vi på södra delen av östra Örten. Längs stranden på västsidan 
finns en mycket fin skridskobana. Ute på sjön jämnare is i genomsnitt än Rannsjön. 
30 cm tjock (Ö Örten beskrivs i eget ismeddelande).
Till sist kollade vi Gaperns NV vik, som var ett genomsnitt mellan de tidigare 
sjöarna. 
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Turrapport 040325: Skridsko på hôjda@Vänerskridsko

Is

Merparten av isytan stöpis med 40% jämn yta, 50% buliga partier, 10% 
fraspartier. 20 cm tjock. Landkalven längs östra stranden tillfrusen, men inte 
genomfrusen. Man behöver vara uppmärksam, bl.a. för en del grova slukhål. Hård 
yta efter kall natt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 13 + 7 km Några minus, litet 
nordlig vind, solen 
bröt igenom. 

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 | 2004-03-25 | Fryksdalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040325141249.html (2 of 2) [2004-04-29 18:16:18]
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Turrapport 040321: Hjärtlig ledarutbildningstur@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Hjärtlig ledarutbildningstur 21/3 -04 

Som avslutande dag på ledarkushelgen begav vi oss till Värmelns västra sida vid 
Gärdsjön för att träna våra nyvunna turledaregenskaper. Innan avfärd från värdshuset 
höll 'Corren' en säkerhetsutbildning med oss. Nu var det dags att pröva teorin i 
praktiken. Så fort vi kom ut på isen förvandlades 'Corren' till en mycket envis och 
gnällig gubbe. Han hade många synpunkter ock kommentarer på det vi gjorte samt 
även genomförde egna små utflykter som man fick försöka hejda med diplomati. Man 
hade fullt sjå med att hantera denna envisa 'gubbe'. Turen gick först norrut men då isen 
visade sig allt för dålig vände vi söderut. Vi åkte ned mot ön 'Hjärta'. På vägen ner 
fingerade den ständigt knorrige 'Corren' olika moment som till exempel plurrning där 
vi då fick träna på hur man organiserar en räddningsaktion. 

Solstaskärets nya ledare: Kerstin Richardson, Lars Olov Wallmenius, 
Lennart Hellsten, Håkan Örtqvist, Kicki Gräsberg, Per Björkengren, 
och Ingrid Andersson. Kicki Brandelius till höger.

Vi vände norrut ca. 1 km söder om ön Hjärta och styrde rakt mot ön. Isen hade varit 
relativt bra efter västra strandkanten men då vi kom ut en bit på sjön var isen hårt 
etsad. Strax innan ön Hjärta vek vi av in mot västra landsidan igen för att fika. Efter 
fikat styrde vi tillbaka mot utgångsplatsen. Vägen tillbaka varvades med övningar och 
diskussioner.
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Turrapport 040321: Hjärtlig ledarutbildningstur@Vänerskridsko

Tack ledare och kurskamrater för en mycket trevlig utbildningshelg!

Is

Isen var varierande etsad. Bästa isen fanns efter västra strandkanten mellan 
Gårdsjön och ön Hjärta. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 18 km Mulet  Roy och Karl-Gustav 

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 | Foto: Carl Gustav Liljeberg | 2004-03-21 | Edane-
Borgvik 
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Turrapport 040322: "Åtta plurrningar på våris"@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

"Åtta plurrningar på våris" 20/3 -04 

Åtta ledarkandidater tillsammans med tre kursledare startade vid östra Hungvik för en 
övningstur på Glafsfjordens våris. Turen började norrut utmed östra stranden upp till 
Humlekil där vi vände över mot den västra sidan av sjön. Fortsättningen gick ner mot 
Hillringsbergs herrgård för räddningsövningar på bristande is. Med mycket stor iver 
letade 'kandidaterna' efter ett passande övningsområde utanför Glasälvens mynning. 

Ombyte efter åtta bad. Lars Olov, 
artig som han är lånade ut sin 
"omklädningshytt" till damerna! 
(24K)

Ombytet förevigat med Per i 
förgrunden (26K)

(Klicka för större bilder)

En av 'kandidaterna' fann till sin egen stora förvåning mycket snabbt lämplig is för 
sådana övningar. Övriga följde sedan i rask takt efter ut på den bristande isen under 
kursledarnas muntra tillrop. Efter ombyte och fika i den ljumma vårluften vändes 
skridskospetsarna åter mot östra Hungvik och en hägrande middag på pensionat 
Eklunden i Billingsberg. 
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Turrapport 040322: "Åtta plurrningar på våris"@Vänerskridsko

Is

Tjocklek 20-25 cm. Tydlig våriskaraktär i synnerhet mitt på sjön. Bitvis knagglig 
men även med större sammanhängande släta partier. Kräver nattkyla annars 
farlig. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

11 1 1 Ca 25 km Mulet. 4-5 plusgrader. 
Svag vind 

Carl-Gustaf, 
Roy och Ulrik 

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: Per Björkengren | Foto: Carl Gustav Liljeberg | 2004-03-22 | 
Arvika 
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Turrapport 040320: Värmeln@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Värmeln 20/3 -04 

Vi var sex optimister som gav oss iväg västerut på kanske säsongens sista utlysta 
tur. Björn hade lovat fin hård i på norra Värmeln men vi var nog några som tvivlade 
på detta med hänsyn till den gångna veckan milda väder. Vi klev på vid Gärdsjön på 
västra stranden och begav oss söderut. Efter ett parti med ojämn och mjuk is kom vi 
ut på hårdare och jämnare underlag. Vi fortsatte mot Värmelnshjärta i lätt medvind 
och njöt av åkningen. Efter en fikapaus vände vi tillbaka och bestämde oss för att 
prova östra stranden också. Isen var klart sämre både mitt på sjön och på andra 
stranden. Leo myntade ett nytt begrepp - asfaltis. Mörk, småknagglig och mjuk. 
Sammanfattningsvis var vi alla nöjda efter mestadels åkbar i is.

Is

Cirka 25 cm tjock is. Bitvis ojämn och mjuk och svåråkt men klart bättre efter 
västra stranden. Gott om råkar. Vissa lätta att passera men andra för breda för att 
ta sig över. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 Ca 2 mil Mulet 2-3 plusgrader samt 
lätt sydvästlig vind. 

Gunnar Blomquist 

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 | 2004-03-20 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040320163835.html [2004-04-29 18:16:27]
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Turrapport 040313: Duse udde västerut@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Duse udde västerut 13/3 -04 

De blanka isarna från igår var bortblåsta 
så vi siktade västerut.

Isarna var dock bra med undantag av 
några få partier med 'bucklig is'.
Att vissa råkövergångar var riktigt blöta 
fick några känna på.

En tanke var att åka till Åmål och att 
chaufförerna skulle ta taxi för att hämta 
bilarna så att vi slapp motvinden på 
hemvägen (det blåste ca 10 m/s).

Tyvärr fick vi dock vända vid 
vindsnurran vid Åmålsviken pga 
gungande skrovelis. Bengt Hornevall 
som tyckte att det skulle ha varit ett 
äventyr att åka till 'världens ände' fick 
istället under fikapausen berätta om sina 
tidigare eskapader på isen. 

Jag tror inte att någon blev besviken 
som vid Tingvalla blivit övertalad av 
Bengt Jakobsson att åka hit, för det var 
en trevlig tur trots att det inte var samma 
goda förhållanden som under gårdagens 
rektur.

GPS-spår 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 1 20 km mulet - sol Björn Lagerbäck, Gunnar Blomqvist 

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/03-04/20040313170318.html (1 of 2) [2004-04-29 18:16:32]



Turrapport 040313: Duse udde västerut@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Kristina Gräsberg | GPS: Thomas Nilsson | 2004-03-13 | Säffle 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040313170318.html (2 of 2) [2004-04-29 18:16:32]
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Turrapport 040313: Duse udde till Herrestadsviken med nya ledarflaggan i friska vindar.@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Duse udde till Herrestadsviken med nya 
ledarflaggan i friska vindar. 13/3 -04 

Det blev en del strapatser när nya ledarflaggan hade premiär på utlyst tur. Vi har haft 
några turer med prototypen men nu är det meningen att flaggorna ska spridas bland 
ledarna.
Efter att ha rundat Byälvens utlopp och kommit till första udden med öppet vatten blev vi 
fundersamma. Vatten så långt vi såg. Men Lasse som känner vattnen väl ingav hopp. Han 
ledde oss över Rörholmen och lyckades hitta meterdjup snö. 

Skrinnare med fart 

Vi lät oss inte nedslås och när vi skymtade isen mellan träden tändes hoppet igen. Efter 
kort skridskotur ny udde och öppet. Ny promenad och det blev ytterligare ett par till 
innan vi stoppades av öppet vatten på SO-sidan av Herrestadsviken. Under tiden vi 
fikade försvann flak på flak i SO-vinden. Intressant att studera. Iskant i frånlandsvind! 
När vi rundade Drettholmen på återfärden hörde vi ett pip. Det var Anneli och Mikael 
som fikade där med sin grupp och blåste i pipan. Alltid trevligt att träffas på isen! Även 
de hade nya flaggan i topp.
Väl åter vid Duse udde blev det kö från isen. Tre solstaskäret grupper och FLF Säffle 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040313165519/index.html (1 of 2) [2004-04-29 18:16:33]



Turrapport 040313: Duse udde till Herrestadsviken med nya ledarflaggan i friska vindar.@Vänerskridsko

anlände inom fem minuter.

Is

Öppet och tunnt vid Byälvens utlopp. Öppet vid uddar. Minskande ytor genom 
frånlandsvind. Blandat från stöpis till sagolika glanskisar. Starka strömmar i sund 
konstaterades och frätning underifrån vid uddar mm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 35 km Mulet - sol, 8- m/sek SO, 
någon plusgrad  

Lasse Skålén/ 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&foto: Valter Lindén | Fotoalbum | 2004-03-13 | Säffle 
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Duse udde 13/3 -04 @Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Duse udde 13/3 -04 
1.  Lasse ingav hopp (20 K)
2.  Skrinnare med fart (17 K)
3.  Olle med nya flaggan (14 K)
4.  Sagolik glanskis (30 K)

Turrapport

Tillbaka | 2004-03-21

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040313165519/foto.html [2004-04-29 18:16:33]
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Duse udde 13/3 -04 @Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Duse udde 13/3 -04 

Lasse ingav hopp

 Valter Lindén 

  1 (4)  

Tillbaka | 2004-03-21

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040313165519/755191_medium18.html [2004-04-29 18:16:34]
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Duse udde 13/3 -04 @Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Duse udde 13/3 -04 

Skrinnare med fart

 Valter Lindén 

 2 (4)  

Tillbaka | 2004-03-21
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Duse udde 13/3 -04 @Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Duse udde 13/3 -04 

Olle med nya flaggan

 Valter Lindén 

 3 (4)  

Tillbaka | 2004-03-21
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Duse udde 13/3 -04 @Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Duse udde 13/3 -04 

På sagolik glanskis

 Valter Lindén   Original (165K) 

 4 (4)   

Tillbaka | 2004-03-21
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Turrapport 040313: Duse udde, Byviken och Säffle skärgård@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Duse udde, Byviken och Säffle skärgård 13/3 -04 

Retur till Duse udde efter gårdagens rektur. Tyvärr hade mycke av gårdagens fina 
isar blåst bort. Vi åkte öster ut i motvinden med 4 eller var det 5 landövergångar 
innan vi nådde Svartåvikens fina is en promenad till för sista fikat på Drättholmen. 
Sedan åter i medvind runt kobbar och skär. Säsongens kanske sista tur i detta 
område.

Is

Fina isar av våris karaktär men mycke bortblåst från igår.
Råkarna har blivit till öppet vatten. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 32 km Mulet till strålande sol Mikael Skoog/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 | 2004-03-13 | Säffle 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040313155655.html [2004-04-29 18:16:37]
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Turrapport 040313: Kattfjorden i med och motvind@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kattfjorden i med och motvind 13/3 -04 

Turen började från Bomsta rakt söderut mot den fina nyisen med sikte mot Onsö. 
Hemresan började med en underbar medvindsåkning på perfekt is. Sista biten mot 
Bomsta blev en jobbig sträcka i hård motvind på skrovliga stöpta isgator.

Is

Rakt söder Bomsta snöstöpta tjocka isar i stråk. Längre ut mot Onsö kärnis 6-10 
cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 1 20 Km Mulet  Lennart Hellsten 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: Lennart Hellsten | 2004-03-13 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040313143222.html [2004-04-29 18:16:41]
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Turrapport 040312: Högtryck på Duse udde@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Högtryck på Duse udde 12/3 -04 

Rekturer är något man företar sig då vädret är bra och förväntas bli sämre. Dagens, 
med sikte på Duse Udde, innehöll 6 man och en kvinnlig revisor (gissa vem? ). Efter 
att dragit loss Carl-Gustavs bil ur en snögrop, anlände vi till fyren på Duse Udde, 
söder om Säffle. 
Fin stöpt is som blev till svart blankis då vi rundat Byälvens utlopp. Svängde öster 
ut med sikte på Näslandet, 
Kanonföhållanden med lite blandning av bra stöpis och ny blankis. Flera kluriga 
råkövergångar där jag stod på nosen och slog i armbåge och knäskydd. Utan dom 
hade det inte blivit roligt.
Följde en upptäcksresande Bergman från SSSK med kamrater i spåren: När vi såg 
att de vände 2 mil senare så tog vi brunch.
Hemfärden med vind i ryggen och sol i nacken var fantastisk. Erling hittade på en 
ny variant av råkövergång där man väljer isflak som redan befinner sig under vatten. 
Snyggt! Ordföranden tog landvägen.
På det hela taget en bra dag på jobbet.

Is

Fin stöpis och blanka nyisar. 5-9 cm 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 40 km Högtryck med dimmoln 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: Björn Lagerbeck | 2004-03-12 | Säffle 
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Turrapport 040311: Kattfjorden med vårsol.@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kattfjorden med vårsol. 11/3 -04 

Idag har det varit en sån där skridskodag som man har längtat efter och som man får 
ha i minnet under sommaren.
Vi åkte från Bommstad den vanliga rutten ut till Onsön och tillbaka till Sunnskär 
som vi för första gången kunde runda på den fina nyisen. Sedan fortsatte vi efter den 
gamla iskanten med kurs på Dingelsundet. Vi åkte dels på nyisen och där den 
tunnade ut åkte vi på den gamla spolade stöpisen. Mitt för Bomstad avvek tre 
stycken som åkte hem, resterande fortsatte över några svårforcerade råkar mot 
Skårholmarna och fick åka på en härlig iskant ut till Ö:a Klubben där vi tog en 
fikapaus med utsikt över det kluckande Vänerhavet. Sedan iskanten tillbaka , häften 
av sträckan åkte vi på relativt slät kärnis ner till Långudden där stöpisen tog vid.

Is

Nyisen från Sunnskär-Klubben varierar från 2-7cm .Den gamla stöpisen är 
varierande slät, bulig och sprickig.Vid kanten är det blankspolat.Det finns några 
svårforcerade råkar,vatten tränger upp på ena sidan som försämrar bärigheten. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 36km Minusgr, dimmoln som 
lättade, sol ,lätt vind från 
NO till S 

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 | 2004-03-11 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040311175124.html [2004-04-29 18:16:42]
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Turrapport 040308: På slaget 13, lunch Kolsnäsudden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

På slaget 13, lunch Kolsnäsudden 7/3 -04 

Start från Hagudden, mellanfrykens sydöstra kant, i måttlig motvind, vilket inte 
verkade bekomma Roy i täten så mycket. I en vid västlig båge i höjd med Bössviken 
passerades tunnisområdet, fortfarande för tunnt, ca 3 cm. Därefter tillbaka till 
östsidan där fika intogs i lä och solsken på en udde innan Fölsvik. Efter detta hade 
vi att passera ett jobbigare område med snöfläckar och ojämnheter innan vi åter 
nådde fin is i norra delen från Rottneros och uppåt. Efter att ha passerat Rottnans 
utlopp tog vi oss på västra kanten utefter golfbanan till Kolsnäsudden. Sammtidigt 
med Sunnes kyrkas 13-slag intogs 'lunchen' i skön solvärme. Fryksdalsbanans 
rälsbuss rasslade förbi på avstånd men ingen hade tanke på tåg tillbaka. Med 
mojnande vind i ryggen och sol i ansiktet återvände vi i våra gamla spår till 
Hagudden.
Isläget väs oförändrat jfrt de närmast föregående rapporterna från området.

Is

Stort tunnt område i höjd med Bössviken, ca 3cm, kan passeras i väster. 
Snöfläckar och ofullständig nedstöpning i mellersta delen. Tunnt långt ut vid 
rottnans utlopp, öppet vid sundet i Sunne, fö bra förhållanden.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 ca 50 km Sol, måttlig NV vind 
som avtog, - till + 
grader 

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: Carl Gustav Liljeberg | 2004-03-08 | Fryksdalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040308122844.html [2004-04-29 18:16:43]
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Turrapport 040307: After Ski på Kattfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

After Ski på Kattfjorden 7/3 -04 

Vi som kom igång lite senare på dagen var sådana 
som antingen hade kollat på Vasaloppet eller var 
morgontrötta. I varje fall fick vi en härlig tur till 
Onsön, eller Onsöa som det heter i Värmland. Lite 
tur med vinden hade vi också eftersom den vred sig 
så att vi mestadels hade lite medvind. En härlig 
eftermiddag tyckte vi alla.

GPS-spår (klicka->förstoring)

Is

Se tidigare beskrivning från övriga turer denna dag. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 23,5 Strålande solsken o 
plusgrader 

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&GPS: Jan Lundbäck | 2004-03-07 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040307203112.html [2004-04-29 18:16:44]
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Turrapport 040307: Mellanfryken Hagudden-Bössviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Mellanfryken Hagudden-Bössviken 7/3 -04 

Vi hade planerat att åka på norra delen av sjön, men 
beslöt att utgå i den södra delen i stället.
Efter att ha åkt två varv på den ca 10 cm tjocka isen 
som ligger i ca 2 km norr om Hagudden smög vi oss 
upp efter västra kanten på is som håller ca 5 cm tills 
vi kom fram till den relativt välstöpta isen väst 
Bössviken. Detta isområde ligger mellan två 
nyisområden. Ett försök till återresa från Bössviken 
mot Hagudden gjordes på östra sidan men här var 
isen för tunn. På väg tillbaka efter västra kanten 
knakade det betänkligt i isen. Tänk vad solen kan 
påverka isen på en timme! Turen avslutades med 
ytterligare ett varv Norr Hagudden.

GPS-spår (klicka->förstoring)

Is

10cm slät fin is från Hagudden och ca 2 km Norrut. Där efter ett nyisområde som 
passerades på västra kanten., se upp mitt på dagen. Östra kanten av området går ej 
att åka. Väster om Bössviken ett 1 km brett område med relativt välstöpt is. Nyis 
området norr om detta tunt, men det går att längs västra kanten ta sig norrut på 
stöpis. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 26 km Efter hand strålande sol och 
ca 2 plusgrader. Vind från 
nordväst 

Pär Dahlström och Lennart 
Hellsten 

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: Pär Dahlström | 2004-03-07 | Fryksdalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040307170604.html [2004-04-29 18:16:45]
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Turrapport 040307: Bomstad-Onsön lugna gruppen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Bomstad-Onsön lugna gruppen 7/3 -04 

Rapporter om väder och is lovade en hel del för söndagens tur. Och infriades med 
råge, bättre än så här är svårt att tänka sig!
I behaglig takt gav vi oss av från Bomstad på isgatorna mot Sunnskär där vi mötte 
den perfekta isen med den fullkomligt släta ytan och det sjungande ljudet. I lätt 
medvind och solen i ansiktet gled vi fram längs Segerstadlandet mot Onsön. 

Ledarna framför gruppen på blankis vid Bråthammarön (förstoring 
70K) 

Så där skulle man kunna fortsätta och fortsätta... men vid Illverksholmen fick vi 
liksom andra gruppen vända och njuta av samma fina is på återvägen. Flera grupper 
av isfiskare och skridskoåkare syntes ute på Kattfjorden och flera grupper som 
kommit resande från Örebro och Kristinehamn. Här finns nämligen ISEN, som inte är 
så lätthittad i mellanSverige just nu. Två soliga raster fick vi förstås, vid den andra på 
Nordskär kändes hur marssolen värmde på allvar. En mycket nöjd grupp återvände 
efter 4 timmar ute på en strålande tur.
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Turrapport 040307: Bomstad-Onsön lugna gruppen@Vänerskridsko

Is

se tidigare beskrivning 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

22 1 26 km strålande sol , mkt lätt vind Åke Nord, 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: Gudrun Jonsell | Foto: Åke Noord | 2004-03-07 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040307170519.html (2 of 2) [2004-04-29 18:16:47]
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Turrapport 040307: Solskenstur Bomstad-Onsön ToR@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Solskenstur Bomstad-Onsön ToR 7/3 -04 

Den huvudsakliga iden jag som ledare hade med turen var att ge deltagarna en tur på 
bästa möjliga is. Det har ju varit lite si och så med iskvaliteten den här vintern. 
Därför åkte vi samma rutt som lördagens 'Kattfjords-grupp' hade åkt. Dvs vi startade 
vid Bomstad och åkte på relativ fina snöstöpta isar ut mot Sunnskär. Där började den 
riktigt fina kärnisen. 
Vi tog av mot Torrholmen och åkte sedan vidare söderut mot Onsön. Första fikan intog 
vi i ett härligt solsken på sydsidan av Ilverkholmen som ligger precis intill Onsön.
Efter fikan åkte vi i samma spår hemåt igen. 

Hemåt på fin is (274K) Efter fika på Nordskär (18K)

(klicka för större bild) 

När vi kom till Sunnskär åkte vi upp till Nordskär och intog dagens andra fika i ett 
underbart solsken. Här skulle man nog kunnat stanna resten av eftermiddagen. Men så 
gjorde vi inte utan efter fikan så åkte vi raka spåret tillbaka till Bomstad.
När vi kom tillbaka var nog samtliga deltagare mycket nöjda med den iskvalitet som 
bjudits under turen. Åkningen mellan Onsön och Sunnskär är nog så bra som den 
någonsin kan bli. Man bör dock vara lite uppmärksam vid udden Bråthammarön. Här är 
isen lite tunnare och mera sprucken. Det är dock inget problem att passera denna udde 
om man tar det lite försiktigt och åker på rad och inte i klunga.
Nu hoppas vi bara att vi får lite kyla kommande dagar och nätter så att den fina isen 
ligger kvar några dagar/veckor.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040307142545.html (1 of 2) [2004-04-29 18:16:51]



Turrapport 040307: Solskenstur Bomstad-Onsön ToR@Vänerskridsko

Is

Mellan Bomstad och Sunnskär är det snöstöpta tjocka isar. Tjockleken ca 20 cm.
Mellan Sunnskär och Onsön är det svart kärnis. Tjocklek ca 10 cm.
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 1 25km Solsken ca 5-10 grader vamt Mats Görrel, Hans 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: Mats Görrel | Foto: Christine Duprez | 2004-03-07 | Norra Vänern 
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Turrapport 040306: Glidartur på Mellanfryken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Glidartur på Mellanfryken 6/3 -04 

Efter en liten felkörning på slutet kom vi ner till parkeringen och bryggan vid 
Hagudden, Mellanfryken. Vi kunde se den blanka fina isen utanför ett mindre 
skrovelbälte på ca. 100 meter invid stranden. 
En grupp på sex åkare hade påbörjat åkningen på den blanka isen. Vilka kunde det 
vara? Ledarens brandgula jacka verkade något bekant. Säkerhetsutrustningen fick 
en översyn och några mindre justeringar gjordes. Nu var det dax att prova isen.
Det var så bra man kunde tänka sig, som nyfrusen höstis och lätt medvind. Vi gled 
norrut på sjöns ostsida med bottenkontakt vid strandkanten. Efter ca. 2 km kom vi 
till det väntade tunnisområdet. Det var fortfarande för tunt för att beträdas av oss 
som inte ville riskera ett ofrivilligt dopp. Vi hade visserligen två ledarkandidater i 
gruppen som står på tur för att göra ett övningsdopp, men det får bli en senare fråga. 
Det tunna området får oss att göra en lov över till västra stranden. Fikat intas under 
gemyt tvärs över från Hagudden. Tre åkare avbryter vid startplatsen för andra 
aktiviteter och vi andra gör ett varv till. Gruppen med den orangeklädde ledaren 
träffar vi på och det är mycket riktigt vår webbmaster m.m. , Olov Bergkvist, som är 
ute med ett gäng från Sunne/Arvika.
Det har varit en härlig dag med fin åkning och trevlig samvaro. Vad kommer att 
erbjudas i morgon? Ännu bättre isar? 

Is

Blank is, 8 cm och mer.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 1 12 km Molnigt med tidvis 
lite soldis, runt noll 
grader. 

Annika Krook, Kerstin 
Rickardsson, Åke Noord 

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 | 2004-03-06 | Fryksdalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040306172958.html [2004-04-29 18:16:57]
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Turrapport 040306: Mellanfryken i med-, mot-, och medvind@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Mellanfryken i med-, mot-, och medvind 6/3 -04 

Vi startade vid Bössviken och tog en sväng söderut 
för att se vad som hänt med tunnispartiet - inte så 
värst mycket tyvärr. Vidare mot V:a stranden och i 
en båge förbi tunnisen norr Bössviken. Åter till Ö:a 
stranden vid Fölsvik och njuta några km glansis. 
Sedan vidare längs V:a stranden på varierande is 
där vi bitvis hittade stråk med riktigt bra is. En 
stadig medvind sköt på. Nedanför Ö:a Ämterviks 
kyrka träffade vi ett gäng Hälleforsare med Leif 
Viklund i spetsen som testade Frykenisen. Fika 
intogs i sol och lä på Malön. Sedan vidare mot N 
och ett stort område glansis. I höjd med Rottneros 
mötte vi ett tunnisparti som kanske var åkbart men 
vi avstod då det vi förväntade oss motvind tillbaka. 
Och i början kändes det i åkningen, men efter andra 
rasten var det nästan lugnt och efterhand vred 
vinden så sista biten hade vi medvind igen. Så ska 
det vara!
Leif drog på bra i täten in i det sista men alla 
hängde med.
Vi hade nöjet att ha Nisse Hjelmer från Västerås 
med i gruppen. Mälardalen har bara snötäckta isar 
så det förefaller som vi har bästa isläget i 
mellansverige.

GPS-spår (klicka->förstoring)

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040306161952.html (1 of 2) [2004-04-29 18:16:59]



Turrapport 040306: Mellanfryken i med-, mot-, och medvind@Vänerskridsko

Is

Varierande från halvstöpt is med snöfläckar att kryssa mellan till is av yppersta 
märke. Många råkar men hanterbara. Tunnisparti ett par km norr Hagudden 
liksom Ö:a delen av sjön från Bössviken och ett par km norr ut. Åter Tunna 
partier Vid Rottnans mynning och även några km norr därom.
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 43 km Mulet till soldis, vx 
vind, några minus till 
noll 

Leif Lendrup, 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: Valter Lindén | GPS: Pär Dahlström | 2004-03-06 | Fryksdalen 
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Turrapport 040306: Onsön i Erlings spår@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Onsön i Erlings spår 6/3 -04 

Bomstadbaden åkning på snöstöpda vita isar ut till Sunnskär.
Vid Sunnskär åkning på hård blank svart kärnis (10cm) mot Torrholmen. 'Kanonis' 
blank som en spegel ut mot Onsön. Vi fikade på Illverksholmen. Beng och Leo 
gjorde en utbrytargrupp som rekade isen ut mot Onsöns östra udde. Erling och Åke 
vände hemåt med sin grupp med svag medvind i ryggen över blankisen mot 
Sunnskär. Ni som inte var med i dag lördag tag chansen till blankisåkning under 
söndagen!!!

Is

Välstöpta långa stråk med snöis(25-30cm). Nyfrusna isar med blank kärnis 
(10cm). Vindbrunnar fanns att vara vaksam över. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

28 2 24/30 km Lätta moln, svag 
sydlig vind -3 grader 

Erling Andersson, Leo Rudner, 
Björn Lagerbeck, 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: Olle Åström | 2004-03-06 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040306145111.html [2004-04-29 18:17:04]
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Turrapport 040305: Utflykt till Malön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Utflykt till Malön 5/3 -04 

Dagens rektur inför helgens aktiviteter inleddes vid Hagudden strax norr om Nilsby. 
Isen var mycket fin men redan efter knappt 2 km stötte vi på alltför tunn is och vände i 
en vid båge åter till startplatsen. Bil 5 km till Bössviken. Först åkte vi mot syd för att 
ganska omgående åter mötas av tunn is. Vi vände då mot norr i medvinden och sökte 
oss över till västra sidan. Mellanfryken uppvisade en rik blandning av isar. Från 
absolut blanka stenhårda nyisytor till skrovliga men ändå fullt åkbara partier. Detta 
blandat med ytor med mycket tunn is. Med andra ord, åkning med rika upplevelser för 
entusiaster. Efter ett antal km styrde vi åter över till östra sidan. På den trolska Malön 
tog vi dagens första matpaus med utsikt mot norr och fabriksröken borta i Rottneros.
Efter rasten försökte vi ta oss till Sunne, men det blev stopp vid Kolsnäs. Återfärden 
bjöd på viss motvind som dock avtog efterhand. 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040305175539.html (1 of 2) [2004-04-29 18:17:05]



Turrapport 040305: Utflykt till Malön@Vänerskridsko

Is

Från mycket fin hård is till skrovlig men hård och farbar  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 55 Mulet, från -13 till -1 Valter Lindén, Olov Bergqvist, 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&GPS: Leif Lendrup | 2004-03-05 | Fryksdalen 
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Turrapport 040305: Bomstad - Onsön @Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Bomstad - Onsön  5/3 -04 

Åkningen ut till Sunnskär var på välstöpta stråk av snöis. Väster om Sunnskär runda 
vi Torrholmen ut till Bråthammarön vidare till Illvirkesholmen på 8-10 cm fin svart 
kärnis samma väg tillbaka till Bomstad.

Is

Stråk av fin hård stöpis ut till Sunnskär innanför Sunnsär ut till Onsön slät kärnis 
8-10 cm, varning för vindbrunnar. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 25 km Mulet -8 vid starten -1 vid 
återkomsten svag sydväst. 

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: Anneli Blom | 2004-03-05 | Norra Vänern 
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Turrapport 040229: Kattfjorden i flödande solsken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kattfjorden i flödande solsken 29/2 -04 

Turbeskrivning kort variant: En härlig skridskodag med strålande solsken på hård och 
fin is.
Turbeskrivning lång variant: Start från Tingvalla isstadion samt strandparkeringen på 
Bomstadbaden. Från lördagens tur hade vi lärt oss vilka isstråk som var långa och var 
den bästa isen fanns. Vi åkte från Långudden mot Nordskär där långa partier med 
blankis finns. 

Rolf Samuelsson prövar sista istungan mot Sunnskär (det gick inte att nå längre). 
Bo-Göran Nilsson påpekade stolt att den vackra röken i bakgrunden kommer från 

Gruvöns bruk.
Istunga stor bild (28K)
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Turrapport 040229: Kattfjorden i flödande solsken@Vänerskridsko

Sälkoloni Norrskär stor bild (89K) Sälkoloni Långudden stor bild (84K)

Lite åkning på nattgammal is efter iskanten mot öppet vatten prövades av Rolf och 
Olovs grupp, några större åkytor med nyis hittades ej. Olle Jans grupp vände åter mot 
Långudden för fika i värmande solsken. Efter fika promenad över udden och åkning 
mot Gösskär. Mycket fin is på stora partier som blir till skravel närmare 
Vickholmsskären. Vi träffade en fiskare som dragit upp 6kg abbore under 
förmiddagen(stackars den som måste fjälla all den fisken, puhh!) Åter mot Långudden 
fika i repris för båda grupperna. Vi hade nu åkt 17km enligt Lundbäcks GPS; Thomas 
Nilssons för grupp 2 visade 20 km. Några av oss tyckte detta inte räckte till i det 
härliga vädret. Under ledning av Olle bildades en utbrytargrupp som åkte ett varv till i 
de fina isgatorna från Långudden mot Sunnskär och Nordskär. Våren bästa 
skridskodag så här lång var gruppens sammanfattning.

GPS-spår: Grupp Rolf-Olov (8K) samt plt-fil. Grupp Olle-Jan (12K). 

Is

Långa isgator med nästan slät vit snöis (25cm mätt i isborrhål). Mellan isgatorna 
finns hårda/stöpta snövallar som lätt kan passeras.Tunn is med råk och isblock 
från Långudden ut mot Onsöns östra udde.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

22 2 17/26 km Solsken med 
svag sydlig vind 

Olle Åström, Jan 
Lundbäck, Rolf 
Samuelsson, 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: Olle Åström | Foto: Rolf Samuelsson, Christine Duprez | GPS: Jan 
Lundbäck, Thomas Nilsson | 2004-02-29 | Norra Vänern 
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Turrapport 040228: Plogad bana i Grumsfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Plogad bana i Grumsfjorden 28/2 -04 

Den plogade banan på Grumsfjorden har sin start vid badplatsen Lassehall. GPS 
stannade sista biten men jag kom fram till att banan är ca 8 km. Mycket bra initiativ 
att ploga banan. Banbredden är ca 2 m och den är helt OK.

Video: avi - 7170K. OBS. Filen är så stor att du (rimligen) behöver bredband för att 
titta på den. Dessutom behöver ditt videospelningsprogram klara avi-formatet för att 
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Turrapport 040228: Plogad bana i Grumsfjorden@Vänerskridsko

du ska kunna se på videosnutten.

Is

Isen är till 99% blank kärnis med ett litet tunt (några mm) snölager som bromsar 
obetydligt. Den kvarstående % är lite skravel som man oftast upptäcker. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 8 km  Lars Skålen, 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: Jan Lundbäck | 2004-02-28 | Norra Vänern 
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Turrapport 040228: Kattfjorden i Pär Dahlströms spår 2@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kattfjorden i Pär Dahlströms spår 2 28/2 -04 

Parkering på den flotta p-platsen i form av Bomstabadens sandstrand. För en gångs 
skull är den detaljen väl försörjd.
Åkning ned till Sunnskär, fika på Nordskär och sedan tillbaka så långt österut som 
möjligt för bättre is. 

Fin, alltid hård is mellan de frusna snövallarna. 

Skridskor av vid Långudden, en bits promenad och sedan fin medvindsåkning 
söderut. Här håller man så långt västerut som möjligt för bästa isen. Det finns is 
längre ut än Gösskär men är litet väl obekväm av skravel. Andra fikat på Långudden 
på vägen tillbaka då solen bröt igenom och gav en fantastiskt fin sportlovslördag.
Väster om Långudden stöpis i gator mellan hårt packade åkbara snösträngar. Tjock 
säker is väster om Långudden ända fram till öppet vatten. Udden kan ej rundas. På 
östra sidan om Långudden är isen något tunnare (ca 10 cm). I genomsnitt ojämnare is 
här vilket kompenseras av att snösträngarna är mindre höga.
Åkupplevelsen för deltagarna var på skalan mellan "det gick att åka" till "riktigt bra".
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Turrapport 040228: Kattfjorden i Pär Dahlströms spår 2@Vänerskridsko

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

22 2 18 km Höga moln som blev 
strålande sol, några 
minusgrader, lätt vind. 

Rolf Samuelsson, Leo 
Rudner, Olov Bergqvist, 
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 | 2004-02-28 | Norra Vänern 
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Turrapport 040227: Kattfjorden i Pär Dahlströms spår@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kattfjorden i Pär Dahlströms spår 27/2 -04 

Egentligen är detta samma tur som Pär körde i går (26/2) d v s start vid Bomstad 
badplats för färd mot Sunnskär.
Skridskoåkning på gator mellan hårt packad snö. Några hundra meter innan Sunnskar 
stopp p g a öppet vatten.

Oftast fin, alltid hård is mellan de frusna snövallarna. Foto från 
Nordskär mot Sunnskär. 

Fika på Nordskär därefter åter Långudden som inte gick att runda utan det fick bli 
skridskor av och en kort promenad på land. Sedan en tur åt Skoghallshållet(sö) runt 
Skårholmarna och åter Långudden och Bomstad.
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Turrapport 040227: Kattfjorden i Pär Dahlströms spår@Vänerskridsko

Is

Stöpis i gator mellan hårt packad snö. Tjock säker is
väster om Långudden ända fram till öppet vatten.Dock tunt
vid grynna, så se upp. Udden kan ej rundas. På östra sidan om Långudden är isen 
något tunnare (ca 10 cm). 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 18 km Halvklart /Mulet , lätt nv 
vind, ca 1 plusgrad 

Lasse Skålén, 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: Lasse Skålén | Foto: Olov Bergqvist | 2004-02-27 | Norra Vänern 
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Turrapport 040226: Kattfjorden-Bomstabaden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Privattur:

Kattfjorden-Bomstabaden 26/2 -04 

Två rekslingor i helunderbart väder!. Varning, utan för Långudden finns öppet vatten. I 
kanterna mot det öppna vattnet är isen mycket sönderbruten.

GPS-spår tur 1 och 2. 

Tur 2. Bomstabaden-Sunnskär 9,5 km. Närmast land, sönderbrutna isflak med fastfrusen 
snö i sprickor som går kors och tvärs. Där i mellan renblåst is. Bättre längre ut. Där går 
snösträngarna i huvudsak i en riktning. Åk från Bomstabadet ca 800 meter i riktning mot 
Korsön. Här ute går snösträngarna mer parallellt. Riktigt bra åkning på 25 cm is, 
sträckan 700 m sydväst Långudden - 500 m Nordost Sunskär, där öppet vatten möter. 
Här slipper man mosaiken av snösträngar och det går att i ca 4 km åka parallellt med 
dessa. 
Tur 1 Lövnäsudden till strax nordväst Gösskär 6 km. Går att kryssa sig fram mellan 
fastfrusna snösträngar på ca 10cm tjock is. Här krävs större uppmärksamhet än på tur 2.
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Turrapport 040226: Kattfjorden-Bomstabaden@Vänerskridsko

Is

Fläckar med renblåst snöis med hård yta, närmast land sönderbruten av en mosaik 
av fastfrusen snö vid sprickor i isen. Riktigt bra åkning sträckan 700 m sydväst 
Långudden - 500 m Nordost Sunskär Här slipper man mosaiken av snö och det 
går att i ca 4 km åka parallellt med snösträngarna. Här är isen ca 25 cm. Området 
Lövnäsudden - Nordost Gösskär har ca 10 cm tjock is med fastfrusen snö i 
sprickor i isen. Här krävs större uppmärksamhet. .Varning öppet vatten utanför 
Långudden, se upp här, och triangeln Sunskär-Skoghall-Onsön. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 6 + 9,5 km Strålande sol, 1-3 
sekundmeter vind. 

Pär Dahlström, 
Christer Lundqvist 

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: Pär Dahlström | 2004-02-26 | Norra Vänern 
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Turrapport 040222: Skutberget - Onsösundet@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skutberget - Onsösundet 22/2 -04 

Start vid Skutbergets badplats, där i varje fall undertecknad var positivt överraskad 
så slät stöpisen var. 
Syd Lövnäsudde åkte vi på svarta isar med en tjocklek på ca 7 cm. Efter ett tag kom 
Olle Å och snodde 3 tjejer för oss. Han påstod att de skulle bilda en glidargrupp !! 
Kan man göra så ? Vi nådde inte fram till Korsöarna på blankisarna utan fick vända. 
Fika på Vickersholmsskären. Tillbaks i samma spår. Utanför Lövnäsudde såg vi en 
möjlighet att åka mot Långudden som vi sedan gick över. Utanför Bomstad åkte vi 
på gråa släta stöpisar i medvind.
Nu tappde vi ytterligare 2 man som satte kurs rakt ut på Kattfjorden. Nu var vi bara 
6 kvar. En idealisk gruppstrolek kunde vi konstatera. Vid ön Håkan satte vi kurs 
mot Onsösundet där vi rastade vid vindskyddet. Rasten blev kort eftersom vi kände 
att (mot)vinden ökade. Genom att åka i tät kolonn var vi snart utanför Bomsta. När 
vi åkte i kolonn så undrade alla vem stod för kraften. Ingen tog i, men ändå gick det 
fort. Snön hade börjar komma och lade sig i strimmor på isen. Passage denna gång 
på is utanför Långudden. Väl framme var vi alla väldigt nöjda med 4,5 timma på 
skridsko. 

GPS-spår. Klicka för förstoring 
14K. 
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Turrapport 040222: Skutberget - Onsösundet@Vänerskridsko

Is

Mestadels välstöpta isar med en tjocklek på uppskattningsvis 30 cm. Bäst utanför 
Bomsta. Vid Onsösundet lite knaggligare.Mellan Lövnäsudde och Korsöarna 
svarta nyisar (?) på ca 7 cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 38 km gråmulet ca 0 gr Kerstin och Yngve 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&GPS: Jan Lundbäck | 2004-02-22 | Norra Vänern 
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Turrapport 040222: Kattfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kattfjorden 22/2 -04 

Lugn grupp och nybörjartur var utlyst varvid vi efter första fikat gjorde två grupper 
för att alla skulle få åka i sin takt.Fem deltager åkte glidare med nybörjare samt 12 
st åkte lugn grupp med dragning åt medelgrupp.Start kl:09,30 från Skutberget runt 
viken till Lövnäsudden. Följde iskanten ut mot Skoghallsverken. Åter till 
Skårholmarna för första fikat. Efter fika uppdelning i två grupper,knyckte 3 glidare 
från Yngve och Kerstins grupp som startade kl: 10,00. Efter fikat åkte vi på de bästa 
ispartierna efter iskanten och innanför Långudden mot Skutberget. 

GPS-spår - (  kan också laddas ned som plt-fil 42K).
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Turrapport 040222: Kattfjorden@Vänerskridsko

Is

Skrovlig snöis med partier av blankis.Ny kärnis av skiftande tjocklek med härligt 
spännande 'klang'. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 2 12-15 km Mulet med tilltagande nordlig 
vind 

Olle Åström, Håkan 
Stööd, Anneli Blom, K-
G 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: Olle Åström | GPS: Thomas Nilsson | 2004-02-22 | Norra 
Vänern 
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Turrapport 040221: Finistur på övre Fryken.@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Finistur på övre Fryken. 21/2 -04 

Tillsammans med Fredrik, Tomas, Anna åkte Leif och jag till Bredviken för en tur ned 
mot Tossebergsklätten.
Förra helgens 1,5 cm snö hade stöpt till blank is så långt vi kunde se. Vi började med 
motvind men vad gör väl det när det är blankis och solen skiner. Efter lång bilresa och 
en mils motvindsåkning smakade det underbart gott med fika på dansbanan i 
Bjälverud. Efter fikat fortsatte vi ned till norra kanten på Tossebergsklätten. Öppet 
vatten en bit söder om vändpunkten. 

Mot solen på Fryken (51K) Superb landkalv (97K)
(Klicka för större bilder)

Med vind och sol i ryggen åkte vi lätt tillbaka till Bredviken. När vi kom till partier där 
det var något klapprigt under skridskorna kunde vi välja att med välbehag susa fram 
efter den oftast superba landkalven (bredare och bättre än förra helgen). En mycket 
lyckad tur i trevligt sällskap denna svåra isvinter.

Is

Bra iskvalitet. Några partier med låga ej hindrande stöpisbulor. Enstaka ej 
hindrande överispölar. Några lätta råkar. Tjocklek ca 9 cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 27 km Sol. Temp +2 - +5. 
Vind SV 5. 

Leif Broden, Lars-Olov Wallménius 
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Turrapport 040221: Finistur på övre Fryken.@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&foto: Lars-Olov Wallménius | 2004-02-21 | Fryksdalen 
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Turrapport 040221: Mörmobadet lugn grupp@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Mörmobadet lugn grupp 21/2 -04 

Turen startade från Mörmobadet och vi åkte österut in mot Skageneviken och mot 
insidan av Torrholmen där vi efter en vända söder Torrholmen och ett prov en bit ut 
mot V Söön vände åter till fika i lä på Torrholmen. Därefter blev det yterligare 
några vändor på nu kända isar innan vi avslutade vid Mörmobadet. Medvinden 
hemåt var uppskattad.

Is

Isen längs Hammarölandet mellan Mörmobadet och upp mot Torrhomen var säker 
och lättåkt för en lugn grupp men mellan Torrholmen och V Söön var istjockleken 
mer tveksam för denna grupp och det syntes tydligt hur isen gungade så där vände 
vi åter efter ca 1/3 av sträckan mot V Söön. 
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 10 Sol, hård sydvästlig vind K G 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: Hasse Eriksson | 2004-02-21 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040221153028.html [2004-04-29 18:18:07]
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Turrapport 040221: Skutberget-Vickholmsskären@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skutberget-Vickholmsskären 21/2 -04 

Vi startade vid Skutbergets badplats och åkte väster ut mot Lövnäsudden på bulig 
stöpis med omväxlande släta ytor. Från Lövnäsudden åkte vi på c:a 8cm kärnis med 
siktet inställt på Klubben. 

Isen tunnar ut (151K) 

Strax söder om Gösskären blev det allt flera sprickor och flakbildning varför vi åkte 
öster ut mot Vickholmsskären där vi fick en välförtjänt fika. Vi fortsatte på bulig 
stöpis och i frisk medvind mot Dingelsundet och elvakaffe på Skårholmarna. Sedan 
fortsatte vi förbi Zakrisdal,Bergvik och avslutade vid Skutberget. Några åkare hade 
inte fått nog utan fortsatte i det vackra vädret mot Bomstad.

Is

Skutberget-Lövnäs- Vickholmsskären- Bergvik -Skutberget Bulig stöpis med 
inslag av släta ytor.Lövnäsudden- Gösskären 8cm kärnis som förmodligen kan gå 
sönder iden starka SV vinden. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 1 18km Sol,frisk vind från sydväst, 
nollgradigt 

Leo Rudner Erlin 
Andersson 
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Turrapport 040221: Skutberget-Vickholmsskären@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: Ulf Strandberg | Fotoalbum | 2004-02-
21 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040221123753/index.html (2 of 2) [2004-04-29 18:18:09]
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Kattfjorden 21/2 -04 @Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kattfjorden 21/2 -04 
1.  Paus i motvinden (41 K)
2.  Isen tunnar ut (39 K)
3.  Fika på Vickholmsskären (40 K)
4.  Behaglig medvind (35 K)

Turrapport

Tillbaka | 2004-03-14

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040221123753/foto.html [2004-04-29 18:18:14]
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Kattfjorden 21/2 -04 @Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kattfjorden 21/2 -04 

Paus i motvinden

 Ulf Strandberg   Original (184K) 

  1 (4)  

Tillbaka | 2004-03-14

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040221123753/HPIM0785-2.html [2004-04-29 18:18:15]
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Kattfjorden 21/2 -04 @Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kattfjorden 21/2 -04 

Isen tunnar ut

 Ulf Strandberg   Original (150K) 

 2 (4)  

Tillbaka | 2004-03-14

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040221123753/HPIM0788-2.html [2004-04-29 18:18:15]
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Kattfjorden 21/2 -04 @Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kattfjorden 21/2 -04 

Fika på Vickholmsskären

 Ulf Strandberg 

 3 (4)  

Tillbaka | 2004-03-14
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Kattfjorden 21/2 -04 @Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Kattfjorden 21/2 -04 

Behaglig medvind

 Ulf Strandberg   Original (140K) 

 4 (4)   

Tillbaka | 2004-03-14
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Turrapport 040221: Avslutning Grundkurs v4,5,6@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Avslutning Grundkurs v4,5,6 21/2 -04 

I strålande sol och friska vindar fick vi äntligen till det! Vi åkte från Möruddens 
badplats och längs stranden till Torrholmen. Alla fick prova på tandemåkning, 
kolonnåkning och åkning i med- och motvind. Livlinekast övades och det är nyttigt 
att göra det innan någon behöver det på allvar. Inte alla var så lätta att få tag på! 

Samling (64K) Livlineövning (44K)
(Klicka för större bilder)

Avslutning med fika och korvgrillning. Diplom delades ut och de som ville ta en tur 
till på isen gjorde det. 

Is

Snöis i vikar och is av varierande kvalitet och tjocklek på övriga ytor. Som alltid 
på Vänern krävs försiktighet. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

32 2 8 Sol och runt nollan, frisk 
SV vind 

Mikael Skog, Leif Lendrup, 
Lasse Skålen, Bo-Göran 
Nilsson, Valter Linden 

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: Lars Carlsson | 2004-02-21 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040221122705/index.html [2004-04-29 18:18:17]
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Turrapport 040219: Marschalltur på Maribergsviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Marschalltur på Maribergsviken 18/2 -04 

Årets marschalltur samlade ett 50-tal åkare och intresserade samt pressen. punkten 
marknadsföring hade missads rejält, vilket var synd eftersom det var en fin 
kvällmed behaglig temperatur, svag vind bra is.Men till nästa säsong skall vi 
planera in ett fast datum, när vi vet att vi har plogningsresurser.Kvällens fina is är 
helt resultat av Åke, Erlings, Jan och Hasses arbete. Dessutom kan förhoppningsvis 
banan då dras förbi Naturum så att aktviteter där kan intigreras med kvällen.
Börje Olsson fixade korvgrillning i ledning för Sommaro IF:s flicklag.Mer 
samarbete kring marschallturen med andra föreningar är ett sätt att få fler dit Det är 
ju stämmningen med mycket folk vi vill ha.

Lennart Hellsten innovativa förmåga gör att sex personer kan sätta ut marchaller 
runt hela banan på 30 minuter. Hur han gjorde? Ja, det tänker jag inte tala om förrän 
nästa år när du kommer och hjälper till och ställer ut marschaller.

Is

Isen på banan är slät och utan sprickor. Vi kurverna förekommer det 5 mindre 
partier (2* 10 m )där överis skrapats bort, vilket gett lite ojämn is och kanter. 
Isytan är spröd och mjuknar lätt vid värme. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

50 1 varierande Svag nordlig vind, kring 
0, molnligt 

Bengt Jakobsson, Lennart 
Hellsten, Börje Olsson 

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 | 2004-02-19 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040219173541.html [2004-04-29 18:18:23]
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Turrapport 040215: Bergslagskanalen i snöns och solens tecken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Bergslagskanalen i snöns och solens tecken 15/2 -

04 

På en plogad bana på Bergslagskanalen norrifrån med start Bjurbäcken.
Solen stekte och var helt perfekt placerad.
Vinden petade på i ryggen.
Isen var tyvärr inte särskilt bra. 
Ett hopfruset snöskikt på upp till ett par centimeter skapade en känsla av konstant 
överis. Under dagen löste solen upp en del vilket gjorde att det gick lättare att åka. 
Samtliga grupper åkte Stor-Lungen. Snabba-, Mellan- och Glidargruppen tog buss 
mellan Lungsund och Släbråten då det fanns rykten om att isen var bättre längre 
söderut. Den Lugna gruppen träffade på en plog och körde Öjevettern. Samtliga 
grupper åkte sedan Ullvettern och Frövettern. Vid Stensviken hämtade bussen upp 
den Lugna och Glidargruppen för att sedan fortsätta att hämta upp de andra två 
grupperna som efter att ha bevistat Alkvettern gjorde ett kort besök på fiket i 
Lundedet.

Is

Samtliga polgade sjöar i Bergslagskanalen: Is där ytskiktet har dålig bärighet samt 
partier med fastfrusen snö som gör att åkningen kan liknas med konstant 
dubbelisåkning.
Vissa bra partier finns framförallt södra delen av Ullvettern bäst i 
Smedstorpssundet samt Ladufallsviken av Alkvettern 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

36 4 20-30 km Soligt +4 Nordlig vind 
ökande under dagen 

Hela blå poolen. Bengt, 
Mikael, Åke, Mathias, 
Gunnar, Anneli, Håkan, 
Olle, Bo-Göran, Ingrid  

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 | 2004-02-15 | Bergslagskanalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040215202315.html [2004-04-29 18:18:24]
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Turrapport 040208: Glidartur med Bengan@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Glidartur med Bengan 7/2 -04 

Är det något våran Ordförande är duktig på så är det att hitta is. Dålig is, lite bättre 
is, näst intill njutbar is och lite bra is.

Lördagens Njutartur var inget undantag. Mariebersviken var ursel, med vatten och 
överis på våran bana. Älven brukar av någon anledning vara bättre, vilket också 
infriades denna dag, men den var långt ifrån bra. Dingelsundsådran var en katastrof 
av snö så där vände vi. Under träden kring flygfältet var det bitvis riktigt bra så vi 
tog oss fram till Bengts brygga för fika.

Vid järnvägsbron avbröts övningarna då färdmätaren stod på 7921 meter. En på det 
hela taget trevlig och omväxlande tur som avslutades i lätt snöfall och promenad 
tillbaka till Mariebergsskogen.

Is

Mjuk och en del överis. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 8 km Lite snö och kallgrader Bengt Jakobsson, Kerstin 
Rickardsson 

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 | 2004-02-08 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040208123508.html [2004-04-29 18:18:24]
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Turrapport 040207: Torsviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Torsviken 7/2 -04 

Vi åkte ut från Torsviken till Bråthammarön där vi vände pga uttunnande istjocklek. 
Vi åkte till Kista där vi tog en välbehövlig rast.Därefter fortsatte vi till 
småbåtshamnen vid Bredsand där vi tog en kort paus,för att återvända till 
Torsviken. Vi åkte på hård kärnis med en tunn överis som var styrande och därför 
ganska jobbigt, dessutom friskade vind i, först fr%B4ån SO och som vred mot NO, 
det blev mycket motvind. 

Is

Hård kärrnis med en tunn överis.10cm. So om Bråthammarön tunnare och med 
flak, O om Bredsand tunnare. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 1 12km SO till NO 6m/s 
lätt snöyra 

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: Erling Andersson | 2004-02-07 | Vänern: Grums-Kattfjorden 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040207125822.html [2004-04-29 18:18:25]
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Turrapport 040124: Torsö@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Torsö 24/1 -04 

Färdledare Valter, Lennart, nyexade grundkursaren Tord samt undertecknad startade 
vår chanstur från hamnen i Sjötorp. Och äventyr blev det. 

Efter en halvtimmes åkning mot syd på halvskaplig is blev Valter kaffesugen varvid 
vi intog dagens första rast på en trevlig strand intill Surö bokskog med en 
vidunderlig vy mot Torsö. 

Det var tur att vi tog en tidig rast för raskt åkte vi in i tallriks- och flakis så långt 
ögat kunde nå. I alla fall tycket vi så efter en tids åkande. Till slut nådde vi stranden 
av Torsö och fullt åkbar is. Vi styrde kosan mot norr och stötte så småningom på 
Mariestadsföreningen som var ute på ledartur. I god anda slog vi ihop våra grupper 
och vände åter mot söder. 

Inte långt från bron landade vi och den alltid lika glade och jovialiske Anders 
Kristiansson gav oss lift tillbaka till Sjötorp och på så vis slapp vi en taxiresa. För 
återfärd på is var det inte tal om. Tack Anders, som hälsar till alla.

Efter detta tror väl läsaren att vi hade fått vårt lystmäte för dagen. O nej. Färden 
gick till Rudskoga och Skagern, som visade upp en fantastisk isyta med bara ett 
mycket tunt snölager. Tyvärr började det snöa, så morgondagen ter sig osäker.

Is

Vänern - tallriks- och flakis. 5-8 cm
Skagern - slät fin is med lite snö 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 25,2 Sydlig vind, mulet, snöbyar, -1 grad 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 | 2004-01-24 | Vänern: Torsö-Mariestad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040124165550.html [2004-04-29 18:18:26]
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Turrapport 040118: Tjejhelg dag 3 på Vänerns blankis!@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Tjejhelg dag 3 på Vänerns blankis! 18/1 -04 

Färdväg: 
Från båthamnen i Skattkärrsviken åkte vi utmed den stöpta västra kanten och 
korsade viken på smalaste stället för att fortsätta ut genom sundet mellan Rud och 
Jäverön. Sen delade grupperna sig och snabba gruppen åkte i i Sållaren på kärnisen 
runnt viken mellan Karholmarna och Kärrholmen. Sen åter via sundet tillbaka. 
Lugna gruppen provade att gå runnt utsidan av Karholmen men där var det för tunnt 
och man gick över ön. Sen liknande väg enl ovan. 

Beskrivning: 
Sista dagen av 3 och det fanns rapporter om att isen på lördagen var 5cm och natten 
hade varit kall, -11grader! Vi satasde på kärnisåkning. Förväntansfulla tog sig 21 
damer sig över den skrovliga Skattkärrsviken för att sedan i Rudsundet slås av den 
underbara kärnis som uppenbarade sig för oss. Lena Wasshede från Uddevalla var 
helt lyrisk över att kunna se botten genom den vackra glasskivan som låg där och 
bara väntade på oss. Vi njöt av en fantastisk is som gav oss en alldeles speciell 
njutning efter 2 dagar på stöpis av varierande kvalitet. Vi sträckte ut skären mot 
solen och njöt. Vi tog oss dock lite lugnare genom partier med mycket vidbrunnar(2 
plurrningar noterade i privatgrupper). Med god hjälp av övriga ledare i Solsatskäret 
som tipsade om bästa isen så kunde vi åka på i gott tempo allt efter förmåga och 
ork. Mycket nöjda styrde vi skären mot bilarna nöjda och med en sista blick ut mot 
Vänerns vider och det analkande ovädret. Kanske kommer vi åter nästa år för att 
njuta av nya vikar och sjöar. 
PS Sannolikt kommer NWT (Nya Wermlandstidningen) att säljas slut i Göteborg 
imorgon, vi skall ju vara med! 
Ur Turrapport till GLSK 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118195951.html (1 of 2) [2004-04-29 18:18:27]



Turrapport 040118: Tjejhelg dag 3 på Vänerns blankis!@Vänerskridsko

Is

Isförhållanden: 
I Skattkärrsfjorden stöpis med snö och knaggel i mitten och mer stöpt i kantern. 
Utanför Rudssundet kärnis av ca 5-7cm tjocklek, likaså i Sållaren. I inre delar av 
Sållare mot den östra delen relativt många vindbrunnar. 
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

21 2 25-35km Sol, -3grader Elaine Magnusson, Christina Olin-
Scheller, 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: Elaine Magnusson | 2004-01-18 | Vänern: Karlstad-
Kristinehamn 
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Turrapport 040118: Glidaretur från Kummelön@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Glidaretur från Kummelön 18/1 -04 

Premiärtur för "glidare" på blankis. Äntligen var det dags för första utflykten med 
Solstaskärets glidgrupp. Flera var vi som nyligen gått föreningens fina 
introduktionskurs och fått lära oss bl.a. packa ryggsäck och lite iskunskap. Den 
pratiska övningen hade det varit dagen innan med Leif och Olle, så nu gällde att stå 
på egna ben. Vi parkera vid Kummelöns naturreservat och gick sedan för att komma 
på lämplig stöpis. Första sträckan blev inte lång för det med Saxholmnens ruiner, 
som blev första fikapaus med jättefin utsikt.
Här träffa vi på skridskoåkare ifrån Kristinehamn som berätta om fin blankis, så det 
var bara att åka ut på fjärden. På håll såg vi flera stora skridskogrupper pröva på 
blankisen som var ca.6 cm tjock. Den höll bra för vår stora grupp som åkte skapligt 
fint i kö. 
Ytterligare en fikapaus hann vi med under denna underbara premiärtur. Lite 
medvind i ryggen på hemvägen gjorde det extra skönt att ha upptäckt vad fantastiskt 
det är att åka långfärdskridskor. 
Tack alla underbara ledare för en bra start på ny karriär!

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

30 1 15 km Nästan sol Bengt Jakobsson, Gudrun Jonsell 

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: Marianne Gustafsson | 2004-01-18 | Vänern: Karlstad-
Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118170337.html [2004-04-29 18:18:27]
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Turrapport 040118: Lugna grupper Nordost Rammholmen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lugna grupper Nordost Rammholmen 18/1 -04 

Start från naturreservatet på Kummelön. På stöpt, lite ojämn is, kryssandes mellan 
mindre snöfläckar,tog vi sikte mot Boholmen. Där hade den ifrån i går raporterade 
nyisen på 3-4 cm växttill sig under natten. Området mellan Grässkäret-Orrskäret-
Boholmen-Rammholmen bestod nu av 5-7 cm is med perfekt åkyta. 

Efter en kort avstickare upp mellan Apelholmen och Rammholmen tog vi första 
fikat på Roholmen. Syd Roholmen finns öppet vatten. Efter fikat åkte vi tillbaks till 
den perfekta åkytan där vi sedan gled runt och njöt. På väg tillbaka togs andra fikat 
på Saxholmens högsta punkt där vi njöt lugnet i helt vindstilla väder.

 

Turens GPS-spår

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118161829.html (1 of 2) [2004-04-29 18:18:28]



Turrapport 040118: Lugna grupper Nordost Rammholmen@Vänerskridsko

Is

I området Grässkäret-Orrskären-Boholmen-Rammholmen 5-7 cm is med perfekt 
åkyta. Mynningen av Ölmeviken stöpt, något ojämn is med endel snöfläckar. Isen 
här är dock fullt åkbar. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

29 2 drygt 21 km I början sol och ca 10 
grader kallt. Mot slutet 
molnigt och helt 
vindstilla. 

Pär Dahlström, Rolf 
Samuelsson, Hasse 
Eriksson, Christer 
Lundqvist 

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 | GPS: Thomas Nilsson | 2004-01-18 | Vänern: 
Karlstad-Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118161829.html (2 of 2) [2004-04-29 18:18:28]
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Turrapport 040118: Sållaren / medel@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Sållaren / medel 18/1 -04 

Startade vid Kärne badplats med en 1:a sväng norr om St. Karholmen och fram till 
Jäveröns östra sida där det blev fika i solskenet. Åter i östlig riktning där vi följde 
nyiskanten förbi Yttre Sållaren, Sibberöarna och längs Kärrholmens norra sida. 
Tillbaka med fika på Vintern och mellan Sibberöarna och sedan längs stränderna på 
Yttre Sållaren och tillbaka till badplatsen.
Fin is hela vägen med uppmärksamhet på vindbrunnar vid vissa partier.

Läs rapporten  Erfarenheter från ett plurr.

Is

Nyisen i viken utanför Kärne badplats ca 6-7 cm. Varning 
för vindbrunnar mitt i viken.  

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

17 1 1 26 km Sol inledningsvis sedan 
begynnande molnighet, 
svag vind 

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: Hasse Eriksson | 2004-01-18 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118161118.html [2004-04-29 18:18:29]
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Turrapport 040118: Medelgrupp Sållaren@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Medelgrupp Sållaren 18/1 -04 

Undertecknad hade nöjet att hamna i Lundbäcks medelminusgrupp denna härliga 
söndag. Efter många fina turer men Solstaskäret vad detta nog den mest informativa 
av alla. Flertalet deltagare i gruppen fick några nya iskunskaper denna dag tack vara 
Janne och Olov. Från Badplatsen söder Kärne drog vi mot Karholmarna där det tog 
stopp, tillbaka och in mot Rudsundet där vi fikade i solsken vid Rudsundets östra 
sida. På tillbakavägen kunde vi inte motstå frestelsen att ta ett extra varv på den 
svarta ytan norr om St Karholmen, härligt. 

 

I gattet mellan Arnön och Storsibben med hägrande Tenholmen, 
Lindön, Ö Söön i horisonten (klicka för större bild 40K)

Rundade sedan hela viken i yttervarv och tog sista fikat på Kärrholmen. Med lätta 
skär tog vi oss helnöjda tillbaka till bilarna. 
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Turrapport 040118: Medelgrupp Sållaren@Vänerskridsko

Is

Kanonfin nyis på stora ytor, några luriga iskanter och vindbrunnar att se upp med, 
Nyisen 6-8 cm. -8 grader 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 ca 30 km Sol till en början sedan 
molnigare 

Jan Lundbäck, L-O 
Walmenius 

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 Järner | Foto: Jan Lundbäck | 2004-01-18 | Vänern: Karlstad-
Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118161059.html (2 of 2) [2004-04-29 18:18:30]
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Turrapport 040118: lugnaste lugngruppen på hjälmarsfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lugnaste lugngruppen på Hjälmarsfjorden 18/1 

-04 

Start från Hjälmarsnäs på den delvis stöpta isen på hjälmarsfjorden sick-sackandes 
mellan snökluttarna följandes den norra kanten av vålön österut. Sedan söderut mot 
mörtskär för att undersöka isen som dagen innan var för tunn för att besöka. Vi åkte 
några meter in på nyisen där den var lite tjockare 6 cm, men oj vilken yta. Mellan 
mörtskär och Roholmen finns ett skär där vågorna fortfarande syns. 

Efter en skön fika på Roholmens nord-östra strand med utsikt över solen och 
vänerns vågor (som syntes i sundet Roholmen-Roholmsskäret) bar det iväg norrut 
mellan Rammholmen och Apelholmen. Där träffar vi återigen på ett nyismråde, här 
överlag lite tjockare, där de svagaste partierna var runt 5 cm excellent kärnis. 
Området fanns mellan Grässkäret, Orrskäret, Boholmen och Rammholmen. 

Nyis (44K) GPS-spår från turen (11K)
(Klicka för större bilder)

Beslut togs om att vara lite kulturella denna dag och då passade ett besök 
Saxholmen alldeles utmärkt. Med härlig vänerusikt intogs fika 2 på toppen av det 
som finns kvar av tornet. Vi vände tillbaka mot nyisområdet för att känna lite till på 
det innan det var dags för hemfärd. Nu märktes att sämre väder var i antågande då 
vinden nu från so petade oss först i ansiktet och sedan gav en hyfsad skjuts tillbaka 
över Hjälmarsfjorden. Den förut så tjusiga solen såg vi inte mycket mer av längre.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/index.html (1 of 2) [2004-04-29 18:18:33]



Turrapport 040118: lugnaste lugngruppen på hjälmarsfjorden@Vänerskridsko

Is

Hjälmarsfjorden samt yttre delarna av Ölmeviken: Stöpis med snöhögar som går 
lätt att runda. Något knöggligt, men helt ok yta. Tjockt. Område mellan 
Grässkäret, Orrskäret Boholmen och RammHolmen. Nyisområde, 5-7 cm perfekt 
kärnis. Underbar åkyta. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

23 1 20 km Soligt lugnt, efterhand 
molnigt och vind från so. -
6 grader 

Mathias Björklund, 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&GPS: Mathias Björklund | Foto: Göran Holmberg | Fotoalbum | 
2004-01-19 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/index.html (2 of 2) [2004-04-29 18:18:33]
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Hjälmarsfjorden 18/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Hjälmarsfjorden 18/1 '04 

1.  På stöpisen vid Roholmen (16 K)
2.  Fika på Roholmen (17 K)
3.  Nyis (10 K)
4.  Nyis norrut längs Boholmen (11 K)
5.  Vänerhavet (9 K)
6.  Nyis igen (10 K)
7.  Fika på Saxholmen (23 K)
8.  Utsikt från Saxholmen (19 K)
9.  GPS-spår (16 K)

Turrapport

Tillbaka | 2004-01-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/foto.html [2004-04-29 18:18:36]
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Hjälmarsfjorden 18/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Hjälmarsfjorden 18/1 '04 

På stöpisen vid Roholmen

 Göran Holmberg   Original (116K) 

  1 (9)  

Tillbaka | 2004-01-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/pa_stopisen_roholmen.html [2004-04-29 18:18:37]
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Hjälmarsfjorden 18/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Hjälmarsfjorden 18/1 '04 

Fika på Roholmen

 Göran Holmberg   Original (147K) 

 2 (9)  

Tillbaka | 2004-01-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/fika_roholmen.html [2004-04-29 18:18:38]
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Hjälmarsfjorden 18/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Hjälmarsfjorden 18/1 '04 

Nyis

 Göran Holmberg   Original (43K) 

 3 (9)  

Tillbaka | 2004-01-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/nyis.html [2004-04-29 18:18:39]
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Hjälmarsfjorden 18/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Hjälmarsfjorden 18/1 '04 

Nyis norrut längs Boholmen

 Göran Holmberg   Original (63K) 

 4 (9)  

Tillbaka | 2004-01-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/nyis_norr_langs_boholm.html [2004-04-29 18:18:39]
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Hjälmarsfjorden 18/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Hjälmarsfjorden 18/1 '04 

Vänerhavet

 Göran Holmberg   Original (27K) 

 5 (9)  

Tillbaka | 2004-01-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/vanerhavet.html [2004-04-29 18:18:40]
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Hjälmarsfjorden 18/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Hjälmarsfjorden 18/1 '04 

Nyis igen

 Göran Holmberg   Original (44K) 

 6 (9)  

Tillbaka | 2004-01-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/nyis2.html [2004-04-29 18:18:41]
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Hjälmarsfjorden 18/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Hjälmarsfjorden 18/1 '04 

Fika på Saxholmen

 Göran Holmberg   Original (239K) 

 7 (9)  

Tillbaka | 2004-01-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/fika_pa_saxholmen.html [2004-04-29 18:18:41]
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Hjälmarsfjorden 18/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Hjälmarsfjorden 18/1 '04 

Utsikt från Saxholmen

 Göran Holmberg   Original (174K) 

 8 (9)  

Tillbaka | 2004-01-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/utsikt_fran_saxholmen.html [2004-04-29 18:18:43]

mailto:goran.holmberg@ptj.se
javascript:history.back();


Hjälmarsfjorden 18/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Hjälmarsfjorden 18/1 '04 

GPS-spår från lugna gruppens tur

 Mathias Björklund   Original (10K) 

 9 (9)   

Tillbaka | 2004-01-20

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118150516/gps.html [2004-04-29 18:18:43]
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Turrapport 040118: Sållaren igen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Sållaren igen 18/1 -04 

Sållaren tycks bli årets räddningsplanka. Många grupper kunde idag iakttas på 
vidderna mella fastlandet och utåt Kärrholmen.

Nåväl, 'medelgruppen godfart' med Henrik i täten startade vid den nu välbesökta 
badplatsen och tog sikte på nyisen länge ut (vilken inte var åkbar igår). Väl där 
kunde vi bekvämt följa den andra 'medelgruppen' som banade väg för oss andra. 
Mellan Karholmarna var det stopp och vi vände in mot Skattkärrsviken vid vars 
innersta strand vi rastade.

Återresa samma väg men sedan svängde vi ut mot Kärrholmen. Vid västra udden 
mötte vi vattnet. Vi smög åter längs skären och iakktog ett flertal lömska 
vindbrunnar. Andra matpausen avnjöt vi på Storsibben vända mot söder, öppet 
vatten och framförallt solen om än alltmer försvagad av förmodat annalkande 
snöväder.

Därefter en vid båge hem.

Is

Mycket god nyis på stora ytor blandad med gammal väl åkbar is. Den nya 6-8 cm. 
-7 grader 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 30,9 sol till begynnande molnighet Henrik Åkerlund, 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: Leif Lendrup | 2004-01-18 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118141717.html [2004-04-29 18:18:44]
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Turrapport 040118: Praktik Grundkurs@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Praktik Grundkurs 17/1 -04 

Efter lång väntan under en för oss skridskoälskare usel vinter kunde vi äntligen 
erbjuda tre av våra grundkurser praktisk övning på det vi lärt oss i teorin och på 
Tingvalla.

I riktigt vinterväder med lite snålblåst från norr skrinnade vi ut på Vänern vid 
Sållaren under sakkunnig ledning från många av Solstaskärets ledare.

Under färden på isen tränade vi på tandemåkning, stakåkning, förflyttning på magen 
medelst isdubbar samt räddning och att bli räddad med livlina.

Efer åkningen njöt vi av välförtjänt matsäck och sotiga korvar från sprakande brasa.

Vi avslutade med diplomutdelning och ser nu fram emot att åter möta alla våra 
kursdeltagare de närmaste veckorna på våra turer.

Tack alla kursdeltagare och ledare

Is

Något skrovlig is med spridda snöfläckar. Lovande nyis längre ut. Minst 10 cm 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

45 4 10 km Mulet, - 5 Leif Lendrup, Mikael Skog, Lars Skålén, Bo-
Göran Nilsson, Jan Lundbäck, Olle Åström, 
Åke Stöd, Arnfinn Hellset 

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 | 2004-01-18 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118074408.html [2004-04-29 18:18:44]
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Turrapport 040117: Mariebergsviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Mariebergsviken 17/1 -04 

Vi samlades vid badet i Mariebergsskogen. Tre som Björn lockat, mina tre och en 
dam. Vi åkte på lite knagglig is ut till mynningen mot Klarälven. DÄr var det 
strålande fin is, sammetsmjuk stöpis längs stranden.
Vi fortsatte till Jakobsbergsbron där vi vänta för att orka åka hem.
Väl tillbaka till Mariebergsviken åkte vi ett varv moturs. Riktigt bra längs stranden.
Synd att inte fler var med. 

Is

20 cm. Bra, men oftast knagglig längs stränderna. Ej färdigstöpt mitt på. 
Mariebergsskogskommittén kan ploga nästa vecka om kylan fortsätter och det blir 
ny snö.
Klarälven delvis mycket fin på norra stranden. Ej åkbart på södra. Det såg åkbart 
ut så långt vi såg från Jakobsbergsbron. MOrbrorsådra inte åkbar.
Öster ut söder om Orrholmen öppet.
Men kanske åkbart med försiktighet. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1   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 | 2004-01-17 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 040117: Kvinnotur på Hjälmarsfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kvinnotur på Hjälmarsfjorden 17/1 -04 

Stämningen var på topp när 20 förväntansfulla kvinnor gled ut från Kummelön på 
blandad iskvalité in mot Ölmeviken. Vi hittade fina stråk med stöpt is, framförallt 
längs strandkanten och vände upp mot Saxholmen för lunchpaus. Därifrån åkte vi ut 
mot blanka fjärder som lockade från Görans udde och snett ner mot Vålön. Vid den 
stöpta iskanten vidtog ett blankt salsgolv så långt ögat nådde, tyvärr dock något för 
tunnt för oss idag. Under hemfärden njöt vi av långa fina släta ispartier runt inre 
delen av Hjälmarsfjorden där vi också tränade lite kollonåkning i motvinden. Väl 
tillbaka till Kummelön väntade pressen!! NWT ville ha lite motvikt till alla män 
som i veckan utsågs till Värmlands ambassadörer!

Is

Partier med hopfrusen ej genomstöpt is, men därimellan fina släta partier. Isen på 
yttre delen av Hjälmarsfjorden mycket fin. Nyisen fortfarande något tunn, 3-4 
cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 2 15-25km ca -6, svag nordlig vind, 
uppsprickande molntäcke. 

Christina Olin-Scheller, 
Annelie Blom, Elaine 
Magnusson, 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: Christina olin-Scheller | 2004-01-17 | Vänern: Karlstad-
Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040117172209.html [2004-04-29 18:18:45]

javascript:history.back()
mailto:info@noraglass.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/karlstad-kristinehamn.html
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/karlstad-kristinehamn.html


Turrapport 040117: Hjälmarsfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Hjälmarsfjorden 17/1 -04 

Vi utgick ifrån Hjälmarsnäs och åkte ner i Klingtorpsviken men stötte på sämre is 
och vände söderut. Vi åkte i rakt sydlig riktning efter Vålöns västra sida och kom 
efter ett tag till en iskant med svagare is (3-4 cm). Vi följde denna iskant västerut 
och kom fram mot Rammholmen. Nu var de flesta fikasugna så vi angjorde 
Roholmen där vi satte oss i lä på sydvästra sidan med ursikt mot öppet vatten. Efter 
fikapausen åkte vi i stort sett norrut mot Saxholmen där vi träffade på tjejerna som 
ingick i tjejhelgen. De hade fikat på ön så även vi beslutade att ta en rast och bese 
den gamla borgruinen. Efter rasten följde vi fastlandet östra sida ut ur Ölmeviken 
för att återigen styra mot Rammholmen och öarna däromkring. Med vinden i ryggen 
gjorde vi god fart. Hemresan gick via Vålöns norra sida och sedan nordöst in mot 
Hjälmarsnäs. Enligt de GPSér som fanns i gruppen hade vi åkt 19 och 22 km! Vi 
kan även meddela att några i gänget han med att se Picasso statyn men det är en 
annan historia...

Is

Omstöpt is med mindre partier med snö. Bitvis riktigt bra is. Längre ut i Vänern 
har en nyis bildas med en tjocklek på ca. 3-4 cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 20km Mulet med uppklarnande i norr 
ca -5 C. 

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: Håkan Örtqvist | 2004-01-17 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 
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Turrapport 040117: Lugn tur på Bottenviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lugn tur på Bottenviken 17/1 -04 

Vi gick på isen kl10.30 vid Färjstugan som ligger på Bottenvikens västra strand. 
Man kände direkt att isen var hård och mycket hal. 
Vi startade med att åka norrut upp mot Lövnäs. Det låg en del snöhögar som man 
fick åka slalom mellan den första kilometern. Framme vid Lövnäs var isen helt 
plötsligt helt ren och betydligt jämnare. Vi fick härifrån en härlig medvindsåkning 
utmed Bottenvikens östra strand. 
Vi stannade efter ca 1 timmes åkning för att inta dagens första fika. Den intogs vid 
Bottenvikens mynning. Vi såg här att isen låg väldigt långt ut. Det såg mao 
verkligen bra ut för en skridskotur på härliga isar. Men ack vad ögat kan lura en 
ibland.
Vi fortsatte efter fikat mot Lunnerviken. Mellan Mellskär och fastlandet blev isen så 
tunn och dålig att vi bestämde oss för att vända om och istället åka mot Arnön. Vi 
åkte tvärs över Bottenvikens mynning på telativt jämn och bra is bort mot Arnön. Vi 
följde Arnöns kant ner mot Gersholmarna. Här blev dock isen återigen sämre. Detta 
som sett så bra ut från fikaplatsen, suck. 
Vi bestämde oss efter denna lilla rekning att åka in i Bottenviken igen och åka där 
det var bra is. Vi åkte därför återigen över Bottenviken mynning över till den östra 
sidan och följde denna norrut. Under denna resa hade vi lite motvind vilket sänkte 
tempot lite grann. Vi stannade för en fika vid Hjälmsviken. Efter fikat åkte vi vidare 
in mot Lövnäs och sedan vidare upp mot Färjstugan. Vi kände oss rätt så nöjda efter 
denna tur med tanke på förutsättningarna som vädret givit oss dom senaste dagarna. 
Isen var fullt åkbar i hela Bottenviken men klart bäst på den östra sidan. Vi klev upp 
på fast mark igen vid ca 13.15.

Is

Isen var i hela Bottenviken hård och ca 15 cm tjock.
Den är dock belagd med lite snöhögar på den västra sidan. Här är den också lite 
knottrig. Snön är inte nedstöpt riktigt, men det gåt utan problem att åka mellan 
snöhögarna.
Den östra sidan har jämn och hård is utan snönhögar. Här är isen riktigt bra. 
Vid Bottenvikens mynning blir isen ojämnare och består av ihopfrusna isflak. Här 
är lite mera svåråkt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare
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Turrapport 040117: Lugn tur på Bottenviken@Vänerskridsko

21 1 15 -18km Molningt, klar sikt, ca -
5 grader 

Mats Görrel, Hans 
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: Mats Görrel | 2004-01-17 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 
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Turrapport 040118: Tjejhelg dag 1 på Sollaren@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Tjejhelg dag 1 på Sollaren 16/1 -04 

Färdväg: 
Från Kärnebadplats och runnt i inre delar av Sållareviken och en kort tur in i 
Arnöfjorden. 

Beskrivning: 
Efter långa och korta vägar till Karlstad så fick vi äntligen ta på oss skridskorna. 
Anita Asp hade sitt stora leende på trots att isens kvalitet var medioker. Kanske 
berodde det på att då klubbens övriga kvinnliga ledare var upptagna av andra 
uppdrag så var klubbens Grand old men våra ciceroner på isen. De kände väl till 
området sen många år tillbaka och Åke berättade om sina ibland vådliga turer på 
isflak i Vänern. Vi fikade och lärde känna våra nya vänner från Lindome i söder till 
Karlstad i norr. Alla med olika erfarenhet, Birgitta med 30år på isen och någon som 
åkte sin andra säsong. Många ledare och blivande ledare fanns med. 
Alla var nöljda med att ens kunna åka skridskor med tanke på all snö som legat på 
isen mindre än 1v tidigare, Tjejhelgen var igång! 

Is

Isförhållanden: 
Stöpis, mest stöpt i kanterna. Någon centimeter nyis. Lite hopfrusna flak i kanten 
av nyisen efter sista blåsten.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 2 15km Molnigt -2grader lätt 
vind 

Elaine Magnusson, Åke stöd, 
Erling Andersson och 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: Elaine Magnusson | 2004-01-18 | Vänern: Karlstad-
Kristinehamn 
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Turrapport 040110: I vargspår på Storbjörken@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

I vargspår på Storbjörken 10/1 -04 

Dagens rektur i österled hade mycket av chanskaraktär men blev efterhand allt mer 
lyckad.
Vi var fyra, Lars-Olov, Lennart, Valter och Mikael, som först ställde kosan till 
Hjälmarsnäs vid Hjälmarsfjorden utanför Kristinehamn. Snö så långt ögat nådde. I 
anslutning till Hjälmarssundet kunde vi åka några hundra meter, därefter till fots 1 
km, sedan på med skridskor för åkning mot Tjuvholmarna. Snön var inte fastfrusen, 
men snölagret för tjockt för att det skulle vara njutbart. Efter telefonkonferens med 
Thor och Pär från Kristinehamn som var framför oss, så vände vi åter till bilen. Ca 3 
km åkning.
Vi fortsatte till Skagern, åkte ner till Skagersbrunn vid nordänden. Större delen av 
Skagern ligger öppen, men söder om Skagersbrunn fann vi riktigt njutbar åkning, 
dels på färdigstöpt is längs stranden, därutanför snö på isen men bara 2-3 cm som ej 
hindrade. Ut mot iskanten ett stort snöfritt område med sving, färdigstöpt. Isen mer 
än 10 cm tjock. Blev filmade av ett team som spelade in en hembygdsfilm. Åkte på 
svingområdet från Revsten till Vårbo och sedan åter till Skagersbrunn, ca 5 km.
Färden fortsatte österut mot Svartå. Någon km före Svartå gick vi på isen i 
Storbjörkens sydvästra hörn. Även här snö på isen, ca 4-5 cm, som ej hindrade 
åkningen. Vi åkte norrut längs västra sidan, följde spåren efter tre vargar upp till 
Norra Skäggebol. Där blev isen sämre, isytan mjukare, och vi tog östsidan söderut, 
ca 7 km åkning. Vi var alla lite möra i benen efter åkning i snö, mycket bra 
åkträning.

Is

Hjälmarsfjorden - 4-10 cm snö, stöpning har knappt kommit igång.
Skagern - större delen öppen, men utanför Skagersbrunn ett område där man dels 
kan åka på stöpt is vid stranden, dels utanför ett snöområde med bara 2-3 cm snö, 
ej hindrande. Ut mot iskanten ett område med stöpt svingis, också fint att åka på.
Storbjörken - 4-5cm snö, ej fastfrusen, ej hindrande snö.
På alla sjöar mer än 10 cm is. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 15 km Lite mulet,, 3 minusgrader Valter Lindén, 
Mikael Skog 
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Turrapport 040110: I vargspår på Storbjörken@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: Mikael Skog | 2004-01-10 | Karlskoga-Gullspång 
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Turrapport 040105: Visten@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Visten 5/1 -04 

Start vid Arnäs badplats. Därefter ca 1 mils åkning norrut
längs den östra sidan. Tillbaks körde vi på andra sidan sjön. Snödjupet på isen var 5-
6 cm, men det var snö som gick hyfsat lätt att forcera. En bra motionstur i vackert
vinterlandskap.

Is

Under snötäcket ligger ca 10-12 cm kärnis som mestadels
är slät, men det finns också en del knöliga partier. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 20km  Henrik Åkerlund&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: Lasse Skålén | 2004-01-05 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 040104: Stora Gla@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Stora Gla 4/1 -04 

En kalastur på finfina kärnisar med start och mål vid Glava glasbruk. Vi åkte moturs 
strandnära runt de flesta av sjöns alla vikar.

 

I slör längs Granöarna

Antal örnobservationer: 2 

Turrapport från lugna- och glidaregruppen.

Is

Bra kärnis ca 10 cm över i praktiken sett hela sjön. Obetydligt med snö förutom 
vissa mindre vikar.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 38 Mulet . Några minusgrader. 
Svag/Måttlig sydvästlig vind. 
Lätt snöfall under eftermiddagen 

Jan Lundbäck, Hasse 
Ericsson

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 040104: Stora Gla@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Per Björkengren | Foto: Olov Bergqvist | 2004-01-04 | 
Glaskogen 
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Turrapport 040104: Stora Gla@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Stora Gla 4/1 -04 

Med en viss tveksamhet var vi ett antal optimister som gav oss iväg de 8 milen till 
Glava Glasbruk för att prova åkning på Stora Gla. Vi hade fått bra rapporter från 
igår men visst snöfall under natten väckte en viss oro. Oron visade sig vara helt 
obefogad. Visseligen hade det snöat en knapp cm men det mesta hade blåst bort i 
den sydvästliga vinden. Vi fick en härlig tur i både mot- och medvind. Under 
eftermiddagen började det snöa lite men det var inget som störde åkningen. 

 

GPS-spår från lugna gruppens tur

Det visade sig lämpligt att ha två grupper, så förutom huvudklungans lugna tempo 
körde några också i glidartempo, vilket löstes bra genom att gena i några vikar. 
Några km kortare, men precis lika härligt.

Fotoalbum, Turrapport från medeltempogruppen.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040104153454/index.html (1 of 2) [2004-04-29 18:18:52]



Turrapport 040104: Stora Gla@Vänerskridsko

Is

Fin kärnis på ca 10 cm över hela sjön. Dålig is vid några utlopp och uddar men de 
var lätta att identifiera. Frostrosor på vissa delar och där hade lite av nattens snö 
lagt sig men det var inget som hindrade åkningen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 30 km Mulet och några minusgrader. 
Under eftermiddagen lite snö. 
Svag sydvästlig vind. 

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 | GPS: Thomas Nilsson | Fotoalbum | 2004-01-
04 | Glaskogen 
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Turrapport 040104: Visten @Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Visten  4/1 -04 

Ett tunnt snölager hindrade något så vi åkte på 
sprickgator där så var möjligt Vi startade vid 
Arnäs badplats och gled i medvinden mot norr. 
På Västbynäsets norra spets tog vi en fika, 
dagens enda till någons förtrytelse. Några åkte 
tillbaka via en kort promenad över näset för att 
slippa motvind. Vi andra tog en svämg ut på 
norra delen av Visten men vände då det blev 
tunnt. Denna del var nylagd och delvis renblåst, 
med ytterligare kyla kan den erbjuda fin åkning. 
Återfärden gick längs västra stranden ner till 
Siggerudsnäs där vi med vinden, som vridit mot 
väst, i ryggen gled över till badplatsen dit bägge 
grupperna kom samtidigt. Som vanligt var vi 
glada att vi inte stannade hemma utan fick en 
härlig skridskotur istället. Och Ove hann med 
tvättstugan också.  

GPS-spår

Is

Södra delen slät kärnis ca 10 cm täckt med 1-2 cm lös snö. Sprickgator som är 
snöfria. Norra delen senare isläggning med endast morgonens snö i tunna drev på 
helt slät is. Uppmättes till 44 mm men kan ha lagt sig i omgångar. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 2 21 km -3, Mulet, SV - V 
vind 2-3 m/sek 

Björn Lagerbeck, Valter Linden 

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: Valter Linden | 2004-01-04 | Munkfors-Deje 
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Stora Gla 4/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Gla 4/1 '04 

1.  Litet kämpa (17 K)
2.  Strandnära åkning (30 K)
3.  Himlen klarnade (16 K)
4.  Glidargruppen genade (20 K)
5.  I slör längs Granöarna (19 K)
6.  GPS-spår lugna gruppen (49 K)

Turrapport
Ekoguides fotoalbum från 3/1 -04

Tillbaka | 2004-01-05
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Stora Gla 4/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Gla 4/1 '04 

Litet kämpa i måttlig motvind upp mot Lenungshammar. Isen var renblåst på stora 
partier.

 Olov Bergqvist 

  1 (6)  

Tillbaka | 2004-01-05
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Stora Gla 4/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Gla 4/1 '04 

Strandnära åkning i halv cm pudersnö längs västra stranden. Snön låg kvar pga lä 
och gårdagens rimfrost.

 Olov Bergqvist 

 2 (6)  

Tillbaka | 2004-01-05

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040104153454/dsc01363.html [2004-04-29 18:18:56]
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Stora Gla 4/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Gla 4/1 '04 

Himlen klarnade nästan upp ibland.

 Olov Bergqvist 

 3 (6)  

Tillbaka | 2004-01-05

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040104153454/dsc01361.html [2004-04-29 18:18:57]
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Stora Gla 4/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Gla 4/1 '04 

Ulla och Britt-Marie i glidargruppen, som genade från Kalvudden till norr om 
Älgön. Här ute var isen i stort sett ren.

 Olov Bergqvist 

 4 (6)  

Tillbaka | 2004-01-05

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040104153454/dsc01367.html [2004-04-29 18:18:59]
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Stora Gla 4/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Gla 4/1 '04 

Lugna gruppen genskjöts i slör längs Granöarna

 Olov Bergqvist   Original (133K) 

 5 (6)  

Tillbaka | 2004-01-05

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040104153454/dsc01371.html [2004-04-29 18:19:00]
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Stora Gla 4/1 '04@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Stora Gla 4/1 '04 

GPS-spår från lugna gruppens tur

 Thomas Nilsson 

 6 (6)   

Tillbaka | 2004-01-05

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040104153454/gps-lugngrupp.html [2004-04-29 18:19:01]
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Turrapport 040118: Syd Kärne badplats@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Syd Kärne badplats 3/1 -04 

Behaglig tur på fina isar.

Is

Se 'Lugn grupp Åke Stööd' 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 ca 15 km  Pär Dahlström, Christer Lundqvist 

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 | 2004-01-18 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040118162425.html [2004-04-29 18:19:02]
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Turrapport 040103: Sållaren-Vintern-St.Karholmen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Sållaren-Vintern-St.Karholmen 3/1 -04 

Vintern-Stora Karholmen 3/1 -04 
Start från badplatsen vid Kärne. Vi åkte sedan söderut och rundade Yttre Sållaren 
och vidare mot Arnön och sedan vidare mot ön Vintern. Vi höll oss utmed land där 
så gick. Detta för att undvika den tunnare isen längre ut. I sundet mellan 
Sibberöarna och Arnön bröts isen upp snabbt pga den sydliga vinden.
Efter fikat på Vintern åkte vi tillbaka samma väg och fortsatte sedan mot ön Stora 
Karholmen. Även här fick vi hålla oss utmed land pga att den sydliga vinden bröt 
upp isen längre ut.
Efter en fika så fick vi sedan en härlig medvindsåkning på slät hård kärnis tillbaka 
till badplatsen vid Kärne. 
Detta är en kopia av Mats Görrels turrapport eftersom vi åkte varandras 
skridskoskär under dagen.

Is

Hård kärnis(7-10cm) blandad med mindre områden med nattgammal is(2cm). 
Tilltagande vind från sydväst efter lunch. Isen började att brytas upp mellan 
Kärrholmen och L.Karholmen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 20 km Mulet väder -8 grader, 
tilltagande vind sydväst. 

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 | 2004-01-03 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040103225023.html [2004-04-29 18:19:02]

javascript:history.back()
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Turrapport 040103: Ölmeviken - Hjälmarsfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Ölmeviken - Hjälmarsfjorden 3/1 -04 

Start från Kummelön ut på Ölmeviken. Där fick vi åka i de 'gator' som vatten ur 
sprickorna ordnat. Kort stopp & historieberättning vid Saxholmen. Ut på 
Hjälmarsfjorden med en ganska hård SV vind som gjorde att vi ficka kämpa lite 
grann. Snön på isen försvann alltmer och snart åkte vi på blank kärnis.

I motvinden åkte vi i kolonn. 
Vis av tidigare erfarenheter åkte 
1 man (Arnfinn) före kolonnen. 
(24K)

Vid iskanten vid Rammholmarna 
(41K)

Fika På ön mellan Tjuvholmen och Vålön. På blankisar ned till bron mellan 
Kalvön/Sibberön. Västerut mot iskanten där vi stötte på Per Anesäter. Svingen var 
nu påtaglig så vi beslöt att inte utmana de begynnade isfalken utan fortsatte i 
medvind ost Lindön, vidare med kurs Rammholmarna där isgränsen gick. Fika och 
sedan tillbaka till startplatsen med 11 nöjda deltagare under ett demokratiskt 
ledarskap av Arnfinn.

Is

Ölmeviken har ett cmtunnt snölager förutom de isgator som bildats. I övrigt ligger 
Hjälmarsfjorden med finfina blankisar på ca 10 cm. De hårda SV vinden kan dock 
bryta upp delar av Hjälmarsfjorden. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 24 Gråmulet, -2 gr samt en SV 
vind på ca 6 sm. 

Arnfinn Hellseth 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040103154836/index.html (1 of 2) [2004-04-29 18:19:03]



Turrapport 040103: Ölmeviken - Hjälmarsfjorden@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&foto: Jan Lundbäck | 2004-01-03 | Vänern: Karlstad-
Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040103154836/index.html (2 of 2) [2004-04-29 18:19:03]
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Turrapport 040103: Kärne-Skönvik-StKarlholmen-Kärne@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Kärne-Skönvik-StKarlholmen-Kärne 3/1 -04 

Vi startade vid badplatsen vid Kärne med nordlig vind på ca 2 m/s. Vi 
åkte sedan söderut efter land mot sundet vid Sibbarna där öppet vatten 
stoppade oss,vi vände om och tog en fikapause vid stranden vid 
Skönvik på Arnön.Under fikapausen vred vinden mot SV och ökade 
till ca 7 m/s vi kunde notera hur isen bröts upp vid sundet mot Sibbarna.
Efter fikat åkte vi tillbaka samma väg och fortsatte sedan mot ön Stora Karholmen 
där vi tog en ny fikapause.Vi fick sedan en härlig medvindsåkning på slät hård 
kärnis tillbaka till badplatsen där vi startade.Bra tempo med blandad åkning, 
medvind och lite motvind för att bearbeta julmaten.

Is

Kärnis efter land,12cm,bitvis ca 1 cm snö,öppet vatten syd Sibbarna vilket kan 
öka norrut om vinden håller i sig. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

26 1 18km Mulet väder -8 
vid start -4 vid 
stopp 

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&GPS: Tommy Kruse | 2004-01-03 | Vänern: Karlstad-
Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040103150809/index.html [2004-04-29 18:19:06]
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Turrapport 040103: Lugn grupp "Åke Stööd"@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Lugn grupp "Åke Stööd" 3/1 -04 

Åke Stööd ledde säkert gruppen längs stränderna på snöfria isar. Mot slutet av turen 
tilltog vinden vilket gav 'en behaglig resa mot väntande bilar'.

Is

Viken utanför badplatsen vid Kärne gård öster om Skattkärr.
Snöfria isar, 6-8 cm 'längs stränderna' medan isen mitt i viken var söderbruten. 
Ökande vind bryter förmodligen sönder isen ytterligare. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 11 km Gråmulet med successivt 
ökande sydostlig vind 

Åke Stööd, 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: Hasse Eriksson | 2004-01-03 | Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040103150612.html [2004-04-29 18:19:07]
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Turrapport 040103: Vintern-Stora Karholmen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Vintern-Stora Karholmen 3/1 -04 

Vi startade vid badplatsen vid Kärne. Vi åkte sedan söderut och rundade Yttre 
Sållaren och vidare mot Arnön och sedan vidare mot ön Vintern. Vi höll oss utmed 
land där så gick. Detta för att undvika den tunnare isen längre ut. I sundet mellan 
Sibberöarna och Arnön bröts isen upp snabbt pga den sydliga vinden.
Efter fikat på Vintern åkte vi tillbaka samma väg och fortsatte sedan mot ön Stora 
Karholmen. Även här fick vi hålla oss utmed land pga att den sydliga vinden bröt 
upp isen längre ut.
Efter en fika så fick vi sedan en härlig medvindsåkning på slät hård kärnis tillbaka 
till badplatsen vid Kärne.

Is

Isen var mycket bra=hård kärnis. Närmare land ligger ca 1 cm pudersnö på isen. 
Istjockleken är ca 10cm.
Den sydliga vinden bryter upp isen relativt snabbt. Så man får hålla sig utmed 
land. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 ca 20km Molningt. Bra sikt. Sydlig vind. Ca 5-7 
minusgrader. 

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 | 2004-01-03 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040103143337.html [2004-04-29 18:19:08]
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Turrapport 040103: Äntligen Vänern@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Äntligen Vänern 2/1 -04 

Strålande början med årets hitills finaste skridskodag. Blank lagom hårt och tunn is. 
Vi fick följa den gamla iskanten ner mot Karholmen med en kort inbrytning mor 
Skattkärrssundet där vattnet gick öppet. Vi vände därför österut och gjorde försök 
att komma ut på större vatten men isen visade sig för tunn idag så vi fortsatte efter 
iskanten mot Inre o Yttre Sållaren med attack mot Arnön, där styrde vi sedan 
söderut och kom igenom sundet söder om ön Vintern där vi fick tillåtelse till fika nr 
2. Hemvägen gick samma väg fast med lite uppvärmande motvind. Imorgon kan vi 
säkert åka där det inte gick idag - om isen håller. 

Lindskogs

Is

Blankis, ca 7 cm 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 1 25 km Strålande sol, ingen vind 
och kallt. 

Björn Lindskog, 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: Björn Lindskog | 2004-01-03 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040103154644.html [2004-04-29 18:19:08]

javascript:history.back()
mailto:bjorn.lagerbeck@edu.karlstad.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/karlstad-kristinehamn.html


Turrapport 040102: Vintern - L Karholmen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Vintern - L Karholmen 2/1 -04 

Start från badplatsen syd Kärne. Vi följde sedan Yttre Sållaren till Arnön, vidare 
nord Sibbarna fram till ön Vinterns nordspets där isen tog slut. Tillbaks, fast denna 
gång gjorde vi en liten utvikning in till mynningen på Arnöfjorden. Tillbaks via 
startplatsen vidare till L Karholmen där isen återigen tog slut. Åter till startplasen. 
Isarna var mestadels mycket bra, med stora inslag av blankis. En finfin tur i solsken 
och -10 gr.

Is

Området L Karholmen - V Sållaren - Vintern håller på att lägga sig. Vi höll oss i 
utkanterna av området där isen varierar från ca 4 cm och uppåt. Området mellan 
där vi åkte behöver ytterligare någon/några nätter för att vara 'säkert' 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 25 Solsken , - 10gr 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: Jan Lundbäck | 2004-01-02 | Vänern: Karlstad-Kristinehamn 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040102151536.html [2004-04-29 18:19:10]

javascript:history.back()
mailto:jan@lundback.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/karlstad-kristinehamn.html


Turrapport 040102: Uddsmyg och blankbonade fjärdar@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Uddsmyg och blankbonade fjärdar 2/1 -04 

Strax efter 9 30 klev vi på isen vid Bråten (ett par uddar väster om Görans udde 
söder om Ölme). Iskanten låg bara 50-75 meter ut så viss försiktighet iakttogs. Runt 
uddar och kring grund snirklade vi oss österut på fina men bitvis tunna isar. 

Vi såg de lockande blankisarna ut mot Rammholmen i söder men åkte på stöpta 
sprickor norrut mot Saxholmen för första fika i lä från en lätt nordlig till nordostlig 
vind. 

OBS! Se upp för kraftig urtunnig av isen även under mycket tunna snölager!!! 

Blankbonade salsgolv på yttre Hjälmarsfjorden 

Färden fortsatte på blankbonade salsgolv till isar över Hjälmarsfjorden bort mot 
Vålösundet och fortsatte söderöver till Tjuvholmarna och vidare ut till Roholmen. 
Bitvis ner mot 5 cm kärnis, men mestadels tjockare. 

Hemfärden gick via Apelholmen, Torren och Rammholmens nordspets (där andra 
fika intogs).

En fantastisk tur med viss spänning och massor av fin is i strålande solsken.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20040102140107.html (1 of 2) [2004-04-29 18:19:11]



Turrapport 040102: Uddsmyg och blankbonade fjärdar@Vänerskridsko

Is

Inre delar av vikar har stöpis med tunt snölager och stöpta sprickor. Endast 
spickorna bör åkas. Längre ut finns partier av stöpis och hopfrysta flak, men utan 
besvärande ojämnheter.De större fjärdarna som lagt sig har perfekt kärnis av 
varierande tjocklek. Tillfrysning har skett i omgångar, men istjockleken är ändå 
relativt jämn 5-8 cm. Bara kring utsatta uddar, skär och grunda partier bör extra 
försiktighet iakttas. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 25 km -10, sol,lätt vind Leif Lendrup, Olov Bergqvist, 
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 | 2004-01-02 | Vänern: 
Karlstad-Kristinehamn 
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Turrapport 031230: Skridskor i grannlandet@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Med avresa i två bilar i tidig morgonstund från Karlstad, med förhoppning om att 
hitta bra isar, åkte vi mot Röjdåfors där vi på den svensk-norska gränsen startade vår 
tur sjön Röjden. Ulrik guidade oss runt denna sjö i vad vi kom att kalla "kalvdans", 
ja det är vad gruppen kom att kalla denna typ av åkning, med detta menar vi, att vi i 
stora sträckor tvingades att åka tätt intill land och följa strändernas linjer på 
växlande blank och stöpt is, visserligen var det en del sprickor men trots allt en bra 
skridskois. Efter ca 40 minuters åkning tog vi vår första fika i ett härligt solsken, 
med ca 12 minusgrader i luften, detta var njutbart det kan vi lova. Efter att vi nått 
den nordvästra delen av sjön åkte vi i stort sett tvärs över sjön tillbaka till bilarna, då 
fick vi uppleva stundtals en helt sagolik is och stundtals delvis stöpt is växlande 
med fastfrusen tunt snöslager. Åksträckan uppgick till 30 km.

Landkalv runt Röjden (154K)
På Møkeren: dagens bästa is 
(148K)

Åter in i bilarna med siktet inställt mot sjön Møkeren. När vi kom fram , så blev 
samtliga deltagare som ystra kvigor på grönbete, när vi fick se en is som var absolut 
spegelblank nyfrusen svart hård tjärnis, med inslag av fullt genomstöpt is längs 
stränderna. Här erbjöds vi en härlig skridsoåkning, det enda som vi fick vara 
observanta på var, köldsprickor som hade uppstått i isen. Mitt på sjön, så delade 
gruppen på sig så. Ena gänget fortsatte söderut och den andra halvan återvände 
norrut för att hämta bilarna för att sedan plocka upp det andra gänget i sjöns södra 
ände. Här intog vi en fika för att sedan återvända till Karlstad.
En dag med mycket bilåkande, ca 33 mil, men vi fick uppleva en fantastisk dag med 
fint väder och bra skridsoåkning.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/index.html (1 of 2) [2004-04-29 18:19:13]



Turrapport 031230: Skridskor i grannlandet@Vänerskridsko

Is

Röjden: landkalv runt hela sjön, ute på sjön fruset snöslask för det mesta väl 
åkbart, dessutom med partier av fruset smälltvatten.
Møkeren: i vikar stöpis med blank slät isyta, ute på sjön ny tjärnis, 8-10 cm 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 30+15 km Solsken 12-16 
minusgrader, svag vind 

Ulrik Scheller,Arnfinn Hellseth, 
Olov Bergqvist och Hasse 
Ericsson 

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: Per Andersson | Foto: Olov Bergqvist | Fotoalbum | 2003-12-30 | 
Finnskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/index.html (2 of 2) [2004-04-29 18:19:13]

javascript:history.back()
mailto:per.a.andersson@telia.com
mailto:olov.bergqvist@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/finnskogen.html


http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/kalvdans.jpg
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Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

1.  Landkalv runt Röjden (22 K)
2.  Strandens vindlingar (22 K)
3.  Mot väster (20 K)
4.  Mot öster (16 K)
5.  Glanksis! (25 K)
6.  Leif och Per (18 K)
7.  Mer glanskis (14 K)
8.  Møkeren som en dröm (14 K)
9.  Landnära åkning (21 K)

10.  Hemåt (16 K)
11.  Dagens bästa is (16 K)
12.  Kvällsbild (14 K)
13.  Kvällsbild 2 (14 K)

Turrapport

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/foto.html [2004-04-29 18:19:35]
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Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Runt hela Röjden fanns en skridskobana - en landkalv.

 Olov Bergqvist   Original (153K) 

  1 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/kalvdans.html [2004-04-29 18:19:35]
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Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Det var både bra skridskoåkning, och dessutom roligt att följa strandens vindlingar.

 Olov Bergqvist 

 2 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/kalvdans2.html [2004-04-29 18:19:37]
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Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Röjden mot väster

 Olov Bergqvist 

 3 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/sjon-mot-vaster.html [2004-04-29 18:19:38]

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


Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Röjden mot öster

 Olov Bergqvist 

 4 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/sjon-mot-oster.html [2004-04-29 18:19:39]

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


Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Röjden bjöd också på stora partier väl fruset smältvatten - förvandlat till glanksis!

 Olov Bergqvist   Original (151K) 

 5 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/glansispasjon.html [2004-04-29 18:19:40]

mailto:olov.bergqvist@telia.com
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Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Leif och Per glider över glanskisen

 Olov Bergqvist   Original (150K) 

 6 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/glansis.html [2004-04-29 18:19:41]

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


Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Mer glanskis

 Olov Bergqvist 

 7 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/glansis2.html [2004-04-29 18:19:42]
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Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Møkeren från Dragonmoens Camping: Såg ut som en dröm

 Olov Bergqvist   Original (137K) 

 8 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/mokeren-som-en-drom.html [2004-04-29 18:19:43]
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Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Landnära åkning bland Møkerens många vikar på västra stranden

 Olov Bergqvist 

 9 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/landnarapamokeren.html [2004-04-29 18:19:44]

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


Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Kl 14.40: hemåt

 Olov Bergqvist   Original (137K) 

 10 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/hemat.html [2004-04-29 18:19:45]

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


Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Dagens bästa is

 Olov Bergqvist   Original (146K) 

 11 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/dagens-basta-is.html [2004-04-29 18:19:45]
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Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Kvällsbild

 Olov Bergqvist 

 12 (13)  

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/kvallsbild1.html [2004-04-29 18:19:46]
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Skridskor i grannlandet 30/12 -03@Vänerskridsko

 

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Skridskor i grannlandet 30/12 -03 

Samma kvällsbild, fast nu med kamerans blixt

 Olov Bergqvist 

 13 (13)   

Tillbaka | 2003-12-30

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230191636/kvallsbild2.html [2004-04-29 18:19:47]
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Turrapport 031230: Skridskotur utan åkning@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Skridskotur utan åkning 28/12 -03 

Förväntansfulla gav vi oss iväg med tre bilar till Stor-Älgsjön norr om 
Kristinehamn. Området är ensligt beläget och omfattar fem närliggande sjöar som är 
'flikiga' och mycket trevliga att åka på. 
Isen var landlös på många ställen men Niki%B4s mod vid beträdandet av isen fick 
oss andra att följa honom. Genast märktes att isen var tunn och med en del fräthål. 
Vi beslutade att testa isen. Deltagarna anbefalldes att 'Följa John'. Några mindre 
partier kändes bäriga men i övrigt upplevde vi att det inte blev någon behaglig 
åkning. Efter en kort överläggning beslutades att vi skulle prova Bosjön istället.
Vid Bosjön startade vi med en kort fikapaus och därefter var vi snabbt ute på isen. 
Som vi befarat var där ingen skillnad mot Stor-Älgsjön så vi beslutade att avbryta 
och åka hem.

Is

Varierande 4-6 cm. Utseendemässigt som kärnis men kändes opålitlig och något 
mjuk. Isen verkar tunna ut mer och mer, högt vattenstånd i sjöarna och tillflöden.
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 500 m Växlande molnighet, -2 
grader kallt 

Åke Noord och 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: Åke Noord | 2003-12-30 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031230133235.html [2004-04-29 18:19:48]

javascript:history.back()
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Turrapport 031227: Karl XII på Mangen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Karl XII på Mangen 27/12 -03 

Vi fortsatte för att se om det fanns åkbar is på Stora eller Lilla Salungen. Det var 
isigt på grusvägen, men nya, kanske fina isar hägrade.
Vägen passerade Mangen. Det såg fint ut, möjligen lite mindre stöpt än de tidigare 
sjöarna.
I alla fall stannade vi för att prova..
Det gick bra till att börja med. Tilltagande regn i motvind men det bar. Efter ett tag 
hamnade tätkarlen på alldeles för tunn is. Pikarna sjönk för lätt och vi tyckte att det 
ar bäst att ta samma väg tillbaka.
Framme vid bilarna träffade vi en man som vant kommenterade vad vi var ute på. 
Han myntade 'jusst in%B4t nå' och vi fann oss väl tillrätta. Den sista kaffetåren satt 
bra. Renskinn och allt.....
Bra smide!
Ryktet får, vad det lider, tala om vad vi fick uppleva.
'jusst in%B4t nå' var i alla fall en klar underdrift.
På vägen hem fortsatte ett väldans regn och tvivel infann sig vad gäller 
morgondagen turer.
I skrivandes stund larmar rapporter för dåligt väder.

Is

Vatten. Stora stöpta partier. Ibland för mjukt. Men kul. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 3-4km Moln-dugg-småblåst-regn-
plusgrader-en solglimt 

Ulrik Sheller/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: Henrik Åkerlund | 2003-12-27 | Arvika 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031227183258.html [2004-04-29 18:19:48]

javascript:history.back()
mailto:nicki.kd@xpress.se
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Turrapport 031227: I Karl XII :s spår@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

I Karl XII :s spår 27/12 -03 

Tolv tappra trotsade duggregnet denna gråtunga morgon och begav sig västerut för 
att söka is. Att basämnet Geografi numera är ett bortglömt kapitel i svenska skolan 
framkom med all tydlighet då ledarbilens två lärare lotsade oss till Bråtsjön via 
diverse småvägar som tog oss genom Vålberg o Edsvalla. Trots missad avfart i 
Fagerås kunde vi till slut kliva ut på den 10 cm tjocka isen på Bråtsjön. Fem 
plusgrader och med en behaglig sydlig vind gav vi oss ut på sjön. Några cm vatten 
på isen gav förutom blöta fötter hos en del av oss även den där tysta härliga 
glidarkänslan. Viss försiktighet påkallades av Ulrik då flera 'slurphål' upptäcktes. 
Även dubbelis på sina ställen gjorde att vi inte vågade dra på för fullt.

Sjön är inte stor. Vi följde dess stränder och det gav oss ca 5 km åkning. Vi tog 
bilarna den korta vägen till Gösjön där vi inledde med fika.

Att långfärdsskridsko befrämjar integration och fred här i världen bevisades under 
fikapausen. Vi konstaterade att gruppens tolv deltagare kom från så vitt skilda 
områden som Norge, Karlstad, Göteborg, Dalarna, Årjäng och Stockholm. Vi kunde 
hålla sams hela vägen.

Gösjön var i något sämre skick än Bråtsjön men vi tog oss runt. Bland annat kunde 
vi ana den förmodade lägerplats Karl XII hade inför sitt fälttåg mot Norge 1716. Ni 
känner naturligtvis till att han skulle upprepa sin farfaders bedrift att gå över isen på 
Stora Bält. Sonsonens försök slutade som bekant med att alla plurrade vid Gösjöns 
östra strand. Vi stod alla i andaktsfull förundran över denna händelse från Historiens 
okända bakgård.

Fyra av oss avbröt turen efter Gösjön och resten vände kosan norrut för att söka mer 
is.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 12 km mulet, duggregn Ulrik Scheller o 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: Mikael Lundström | 2003-12-27 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031227155753.html [2004-04-29 18:19:48]

javascript:history.back()
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Turrapport 031226: Jultur med tur@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Jultur med tur 26/12 -03 

Julservice Jultur med betoning på tur. Annandagens tur gick västerut, mot Bottvika. 
Kanonis som sträckte sig ut mot Tormosöarna. Enda felet var några centimeter till. 
Hade vi fått dessa på Julafton, så hade dagen varit definitivt räddad.
Det blev att pröva inlandet. Lilla Älgsjön blev målet. Överis. 
Nu började deltagarna bli otåliga och fikasugna. Klockan hade passerat elvakaffe 
för länge sen. Mot Stora Älgsjön.
Här blev det fika och döm av förvåningen då sjön var nästan perfekt. Lite överis får 
man leva med, men det var ingen större fara. Vilken tur på våran Jultur !
Skridskoåkare är ett tåligt släkte och tur är det. Hur skulle man annars komma ut, då 
man inget begriper om hur isar uppför sig ?

Is

Välstöpt med inslag av överis 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 15 km Fint. Några grader varmt och blek 
vintersol 

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 | 2003-12-26 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031226201350.html [2004-04-29 18:19:49]

javascript:history.back()
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http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/kungsskogen.html


Turrapport 031226: Överudssjön runt@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Överudssjön runt 26/12 -03 

Vi hade inga överdrivit stora förväntningar inför turen. Vi misstänkte mjuk is, 
vatten på isen eller överis. Vi vart i varje fall glatt överaskade. I strandkanten hittade 
vi snöis som mestadels erbjöd en hård yta. Överudssjön är en trevlig sjö med alla 
dess vikar. Rekommenderas. Ett varv som enligt GPS som denna ggr blev 11,8 km. 
Att åka runt sjön kräver stor försiktighet och vana då värmen gått hårt åt isen. 

Is

Runt stränderna mestadels hård snöis. I övrigt is med mycket luftbubblor. Stora 
partier med överis eller tendens till överis. Istjocklek varierade mellan 5 - 10 cm. 
En del förädiska hål i isen kunde vi också konstatera. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 12 km  Lars 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: Jan Lundbäck | 2003-12-26 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031226122156.html [2004-04-29 18:19:49]
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Turrapport 031220: Chanstur 20/12@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Chanstur 20/12 20/12 -03 

Chanstur som blev ett lyckokast.
Tre sjöar med fin is, lågt stående sol och nästan ingen vind. Så det lönade sig att 
sopa unda tvivlet och packa ryggan för en tur som kanske kunde 'ge något'. Sen fick 
vi ju fika också efter 'lite tjat'.

Bra fart på fin slät is på Billingen

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031220161022.html (1 of 2) [2004-04-29 18:19:50]



Turrapport 031220: Chanstur 20/12@Vänerskridsko

Is

Överrudssjön, istjocklek 5-8 cm, blank och hård is och inga problem någonstans.
Rommen, startade från Värmskogssidan och kunde åka östra sidan en bit norrut 
innan öppet vatten 'i sundet' styrde turen västerut/norrut en bit men sedan var 
istjockleken sådan att vi begav oss åter mot bilarna.
Billingen, isläget motsvarande som för Överrudssjön. Således inga problem och 
uppmärksamhet krävs endast 'vid råken i sundet' (åkbar vid västra stranden). 
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 30 km Svag vind, låg sol Mikael Skog, 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: Hasse Eriksson | Foto: Olov Bergqvist | 2003-12-20 | Arvika 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/03-04/20031220161022.html (2 of 2) [2004-04-29 18:19:50]

javascript:history.back()
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http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/arvika.html


Turrapport 031214: Ishelg 03@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Ishelg 03 13/12 -03 

Sex medlemmar i Solstadskäret hade förmånen att få delta i Ishelg 03, denna 
säsongs konferens för israpportörer. SSSK stod som värd. Efter ändring av plats 
hamnade vi på Sundbyholms slott utanför Eskilstuna.
Lördagen ägnade vi åt att nöta småsjöar (en var faktiskt en damm) runt 
Trummelsberg strax väster om Skinnskatteberg.
Fin is, lätt snöfall som dock tilltog mot eftermiddagen och gjorde söndagens åkning 
omöjlig.
Kvällen och söndag fm ägnades åt redovisning och diskussion av Askö-incidenten, 
om hur man kan utveckla samarbetet i Skridskonätet, prat om israpportering på 
kartor, sjöregister etc
Det beslöts att ett system att rapportera skador på is utarbetas för att i framtiden 
kunna undvika skador.
En nationell arbetsgrupp för samverkan upprättades där några personer ska arbeta 
för gemensamma intressen. En deltagare från Solstaskäret är med.
Diskussionerna var givande, det händer mycket runt om i landet vad gäller 
långfärdsskridskor och vi tycker nog att vi i Solstaskäret håller oss väl framme i 
diskussioner och åsikter.
Det beslöta att Solstaskäret tillsammans med Friluftsfrämjandet Kristinehamn ska 
stå som värdar nästa nationella konferens preleminärt bestämd till februari 2006. 
Det kommer att kräva en hel del jobb att dela på, men också ett tillfälle att visa våra 
ypperliga åkområden för de andra 'storklubbarna'.

Is

Fin is.5-6cm Mjukt sötäcke som packades med stigande temp. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 10-20km Lätt yrväder temp runt nollan Henrik Åkerlund 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: Henrik Åkerlund | 2003-12-14 | Västmanland 
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Turrapport 031026: Aplungen varv på varv på varv@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Aplungen varv på varv på varv 26/10 -03 

Aplungen söder om Frykerud får nog utnämnas till Årets Premiärsjö. Visserligen 
har det åkts på alla håll denna rekordkalla oktobervecka, men var har man sett 20 
ystra skrinnare i flock, utan någon respektingivande ledare, fara runt varv efter 
varv?

Dagen började på Södra Hyn på kalasis, 5 cm tjock. Denna föll inte deltagarna i 
smaken. Kanske var det för ödsligt där ute på vidderna och ljudet lite ovant.

Mot Aplungen. Den passade. Det sprakande Ljudet och alla sprickor som slog upp i 
den 6 cm tjocka isen uppskattades liksom Issången. Varv på varv. Fika i Vintersolen 
och ännu fler varv.

Björn i kretsen av ystra premiäråkare på den fantastiskt blåsvarta 
sjungande isen. Klicka för större bild (145K).

Något intresse att byta sjö förelåg inte. På hemvägen drog Bojen, Per, Tompa och 
undertecknad till Brötsjön. 7 cm av bästa märke. Isläggningen hade startat 3 dagar 
tidigare enl. Innevånaren i "Höghuset". Han hade då släpat omkring på en flytande 
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Turrapport 031026: Aplungen varv på varv på varv@Vänerskridsko

bastu . Bastun låg nu kall och infrusen en bit ut i Sjön.
Den där "Vad va de vi sa ?" känslan kom av då vi försökte passera inloppet till sjön 
på behörigt avstånd och istjockleken gick ner under 4 cm, uppmätt med en bit 
gardinstång. Om man tog med hela gardinstången så går det nog att mäta djupet i 
tex Aplungen. Ytterligare en innovation.
Vi vände och insåg att Aplungen trots allt var en lagom sjö att begå Premiären på

Is

Kanonis av varierande tjocklek,mestadels kring 6 cm 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

21 1 20 Fin, solig vinterdag. Några grader kallt, 
måttlig nordlig vind 

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 | 2003-10-26 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 031026: Sommartur på Aplungen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Sommartur på Aplungen 25/10 -03 

Den första utlysta helgturen under sommartiden? En mindre rektur utfördes först i 
milstolpsviken i Södra Hyn. Isen ligger på hela sjön, men Södra Hyn har inte alltför 
tjock is. (2-4 cm). 

Förflyttning till Aplungen vid Frykerud norr om Fagerås, invid rv 45. Södra delen 
har ca 7 cm kärnis medan stora delar av mellersta sjön har ca 4-5 cm is med många 
näckrosblad som sticker upp igenom isen. Två varv gjordes utan att någon blev blöt, 
vilket blev totalt 10 km.

GPS-spår av åkningen på Aplungen

Gösjön har vågor. Bråtsjön har is (4-5 cm) i sydöstra tarmen, men tunnar ut längst 
söderut samt att vågor syntes vid järnvägsbanken.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 10 Sensommarsol 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: Mathias Björklund | 2003-10-26 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 031020: Premiär på Kärren@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Premiär på Kärren 20/10 -03 

Mikael Skog och Jonas Alpstens rekning på söndagen resulterade i en turutlysning. 
De 1,8 cm som fanns på söndag bedömdes ge åkbar tjocklek efter en kall natt. Och 
vi som kom med fick våra förhoppningar infriade. 

Inte var det lång åksträcka, inte var isen onödigt tjock, men allt som tillhör en 
premiärtur fick vi. Tunn is med intressanta stjärnformationer, åkgropen som bildas 
runt åkaren på smidig tunn is. Och Jonas gladde oss alla med att doppa först ena, 
sedan andra kängan i det grunda vattnet.

Mikael åker i isgrop samt förevisar rekningslaggarna.

En produktutveckling inom isrekning förevisades. Ett par plankor 1,5 m långa 
fungerade utmärkt som islaggar. Det gick bra att ta sig ut på annars helt obärig is 
med dem.

Tack till initiativtagarna för härlig premiärkänsla. Nu väntar fler - och större isar.
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Premiärlejon var, förutom de nämnda, Björn Lagerbeck och Valter Lindén. 

Is

2-3,5 cm nyis, intressanta isstjärnor. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 200 m Fin höstmorgon, -6 grader 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: Olov Bergqvist | 2003-10-20 | Älvsbacka-Alster 
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