
Turrapporter 2004-05 - Solstaskäret@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapporter

Säsongen 2004-05  

Datum Tur Delt / Grp

3/4 Tidig vårtur   3 / 1

31/3 I gränslandet på Kattfjorden   4 / 1

28/3 Morgontur annandag påsk   17 / 1

27/3 På glid in i vårnatten   5 / 1

27/3 Mellanfryken   5 / 1

27/3 Sommartid över Mellanfryken   5 / 1

26/3 Semmeltur på Kattfjorden   20 / 1

25/3 Ej höga av första Silen....   6 / 1

25/3 I dimman på Kattfjorden!   7 / 1

25/3 Kattfjorden i dimma   8 / 1

21/3 Sol före och måne efter fikat på V Korsön.   7 / 1

20/3 Grupp 5 i ytterskärgård   26 / 1

20/3 Kattfjorden, nära vårdagjämningen   14 / 1

20/3 Ledarkandidattur på Kattfjorden   7 / 1

20/3 Årjäng-Bengtsfors   3 / 1

6/3 Mellanfryken med drömis   12 / 1

6/3 Millesviks skärgård   13 / 1

6/3 Kattfjorden de luxe, grupp 4      8 / 1

6/3 Mellanfryken grp 5   18 / 1

6/3 Kattfjorden grupp 6?   35 / 1

5/3 Bråten - Tormesöarna grupp 6   20 / 1

5/3 Mellanfryken   3 / 1

5/3 Grupp 6 Ölme   22 / 1

5/3 Raholmarna-Långön-Rammholmen grp3   9 / 1

5/3 Väneris grupp 4   20 / 1

5/3 Spegelis på sydöstra Kattfjorden med karta   3 / 1

5/3 Ö Tormesön - Långön - Görans udde grp 5   31 / 1

27/2 Rottnen i sol och blåst   16 / 1

27/2 Besök på Playa del Rottnen.   9 / 1

27/2 Rottnen grp 5 Hasse / Ulf   14 / 1

27/2 Rottnen grp 4   15 / 1
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26/2 Långsjön grp 5-6   21 / 1

26/2 Norra Värmeln   19 / 2

24/2 Månskenstur på Gapern   19 / 1

20/2 Sjätte Gruppen på Grumsfjorden   20 / 1

20/2 N. Värmeln: Finnebäck-Edane tor   14 / 1

20/2 Visten gr.5   13 / 1

20/2 Så som i himmelen?   5 / 1

20/2 Grumsfjorden och Borgvikssjön gr 5   17 / 1

19/2 Värmeln i solsken, grupp 4   9 / 1

19/2 Värmeln grupp 4   10 / 1

19/2 Långsjön grp 5   15 / 1

19/2 Visten gr 6 o 5   20 / 2

16/2 Förmiddagstur på Gapern   3 / 1

13/2 Nordvärmeln grp 4 o 5   17 / 1

12/2 Hammarösjön 2   23 / 1

12/2 Långsjön- Bölösen grp3   6 / 1

12/2 Hammarösjön 1   39 / 1

12/2 Långsjön och Bölösen grp 4   11 / 1

6/2 Gapern grupp 6   11 / 1

6/2 Gapern grupp 3 fortsättning   4 / 1

6/2 Gapern (grp 5)   24 / 1

6/2 Gapern grupp 4 tempo   19 / 1

6/2 Gapern grupp 5 (hasse)   18 / 1

6/2 Gapern grupp 3, 6/2   7 / 1

5/2 Ledardag Bergslagskanalen   14 / 1

5/2 Bergslagskanalen Gr3   16 / 1

30/1 Ledarkursavslut på Gunnern   6 / 1

30/1 Bergslagskanalen med skogsåkning   4 / 1

30/1 Tjejer på tur -Bergslagskanalen      31 / 3

30/1 Tur i oturen på turen   3 / 1

30/1 Torsholmen ToR   18 / 1

30/1 Äntligen Vänern   13 / 1

29/1 Tjejtur på Hjälmaren      28 / 3

29/1 Ledarhelg Nysockensjön   6 / 1

29/1 Marschaller på Mariebergsviken   100 / 1

29/1 Hjälmaren   4 / 1

29/1 Gapern grupp 4   25 / 2

29/1 Gapern gr.5   31 / 1
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29/1 Kanikenäset-Torsholmen   17 / 1

29/1 Gapern runt, grupp 3   12 / 1

28/1 Succéstart på tjejhelgen      28 / 2

25/1 Månskenstur på Alstern   12 / 1

25/1 Månsken på Mariebergsviken   6 / 1

23/1 Rinnen   21 / 1

23/1 Sju sjöar norr om Gunnarskog   6 / 1

23/1 Solstarännet      64 / 14

22/1 Trehörningen med brasa   9 / 1

22/1 Kursavslutning   28 / 2

22/1 Grundkurstur på Skärgen   32 / 2

22/1 Trehörningen i solsken   3 / 1

22/1 Skärgen runt   17 / 1

16/1 Skärgen efter lunch   8 / 1

16/1 Rannsjön   27 / 3

15/1 Trehörningen/Stortren   30 / 3

15/1 Trehörningen - Treen   23 / 1

9/1 Som en vinstlott!   8 / 3

9/1 Rinnen i sol och avtagande vind   9 / 1

7/1 Gapern/Ö:a Örten   15 / 1

6/1 Rinnen åter i solsken   36 / 1

6/1 Västra Örten   4 / 1

6/1 Gapern   18 / 1

6/1 Östra Örten, Gapern 6/1 (men vädret var bra)   14 / 1

6/1 Långsjön med familjer   14 / 1

5/1 Örtensjöarna   7 / 1

5/1 Rinnen i solsken   13 / 1

4/1 Grupp 4 o 5 tur på Rinnen   19 / 2

3/1 Rannsjön och V Örten   7 / 1

3/1 Sol på Rinnen   10 / 1

2/1 Älgsjöarna igen   15 / 1

2/1 Familjetur Stor-Älgsjön   3 / 1

2/1 Grupp 5 tur på Stor-Älgsjön   6 / 1

2/1 Syrsjön, Lusten och Blysjön   8 / 1

1/1 Stor-Älgsjön   8 / 1

1/1 Lusttur på Lusten   9 / 1

1/1 Älgsjöarna   14 / 1

31/12 Rektur Rinnen   3 / 1
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30/12 Nyårsrektur   3 / 1

24/12 Julafton på Överrudssjön   2 / 1

24/12 Julafton på Älgsjöarna   12 / 2

21/12 Södra Hyn på årets kortaste dag   2 / 1

21/12 Trehörningen på midvinterdagen   4 / 1

19/12 Examen för grundutbildningen   32 / 2

19/12 Rinnen vid advent   21 / 1

19/12 Familjetur   6 / 1

19/12 Överudssjön, Lilla Värmeln, Säveln   6 / 1

19/12 Södra Hyn   19 / 1

18/12 Rektur   5 / 1

12/12 Rinnen grupp 5   6 / 1

12/12 Rinnen i solsken   19 / 1

12/12 15 sjöar och en bäverdamm      6 / 1

11/12 Iskonferens i Falun vid Runn   3 / 1

11/12 Alstern och Mjögsjön   10 / 1

11/12 Alstern och Mjögsjön   4 / 1

10/12 Rek i Kungsskogen   5 / 1

4/12 Rek- och chanstur   3 / 1

21/11 Rinnen med grupp 3   11 / 1

21/11 Rinnen med grupp 4 och 5   30 / 2

20/11 Rektur på svarta isen   12 / 1

Summa 1852 / 162 

Olycksfall: klubbtur 0.32%, privattur 0.26%, totalt 0.31%. 
Plurrningar: klubbtur 0.86%, privattur 0.52%, totalt 0.80%. 

Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en turbeskrivning. 

 Länk till fotoalbum från turen. 

Tillbaka | Tidigare säsong | Privatturer | Nuvarande säsong | 2005-04-23
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Turrapport 050403: Tidig vårtur@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Tidig vårtur 3/4 -05 

Fredag, hemkommen från Göteborg, ringer jag telefonsvararen. Ett meddelande från 
torsdagen meddelar att det inte blir några turer i helgen. På lördag morgon visar 
termometern -5. Sedan läser jag två privata turrapporter med blå pools ledare. Konstigt!
Med de fina rapporterna som grund utlyser jag en tidig tur på söndag. Anneli har anmält sig 
när jag lyssnar och Roland dyker upp i sista sekund klockan 6.
Baserat på Annelis insikter ger vi oss iväg till Norra Värmeln. Vi parkerar vid Finnebäck och 
följer östra stranden ner till Krokstadön. 08.00 vänder vi och fikar sedan strax söder om 
Strand innan vi avslutar 09.30.
Säkert hade det gått att åka en kanske två timmar till på den riktigt fina isen längs land.
Väl hemma så upptäcker Roland att hans bil är stulen. Troligen någon fyllerist som släppts 
från häktet och behövt transport hem på söndag morgon.
Ingen rolig avslutning på turen. 
Men annars var det synd om alla er andra som inte var med denna fina vårmorgon med 
stäckande trana, kacklande gäss, vita svanar och nästan bedövande fågelsång. 
Eftersom det var nästan 30 cm hård is utan landlöshet så borde det finnas möjlighet att hitta 
åkmöjligheter nästa helg också. Lycka till gul pool.

 

Is

30 cm is som var ytspröd och något bulig på sjön, men bitvis riktigt slät längs land. 
Sprickor där isen smält helt vissa partier längs land.
Isen hård ännu klockan 09.30. Troligen åkbar 1-2 timmar till. Speciellt i skuggan 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 25 Sol, -2 -> några plus, svag 
vind 

Anneli Blom 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2005-04-03 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 050331: I gränslandet på Kattfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

I gränslandet på Kattfjorden 31/3 -05 

I gränslandet mellan sol och måne, mellan vinter och vår, mellan bärig och icke bärig is, 
mellan vakenhet och sömn lämnade vi Dingelsundet bakom oss med riktning mot Korsöarna. 
Medan månen bleknade bort och gryningsljusets rosa ton över Segerstalandet sögs upp av 
solen, tog vi oss över den grånande isen söderut. Vid en råkövergång lossnade ett förargligt 
flak och Mikael doppade ena benet. På andra sidan råken tunnade isen ut betänkligt och efter 
ivrigt pikande konstaterade vi lite besvikna att det var för riskabelt att fortsätta. Vi vände 
därför norrut istället och åt till slut vår efterlängtade frukost på några klippor i Hallviken där 
solskenet gjorde den kvarvarande snön frasig. Trots den tidiga timmen märkte vi skillnad på 
iskvalitén på väg tillbaka till Dingelsundet. Kanske var detta den sista turen på Kattfjorden i 
år? Intrycken av en gryningstur som denna bär man dock med sig långt in i den stora vakens 
tid. 

 

Is

Relativt slät och hård stöpis, uttunnande och partier med dålig bärighet. Stor försiktighet 
rekommenderas! 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

4 1 1 13 km soluppgång, -4 grader, vindstilla,  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: Christina Olin-Scheller | 2005-03-31 | Norra Vänern 
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Turrapport 050328: Morgontur annandag påsk@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Morgontur annandag påsk 28/3 -05 

Efter samlingen på Tingvalla åkte vi till Bomstadbaden där vi startade strax före kl. 08.00 
åkte mot Sikholmen på en jättefin hård och slät is. Vid Sikholmen gav Mikael oss lite åkteknik 
och tips. Därefter åkte vi via råken mot Gösskär och sedan vidare ut mot V:a Korsön där 
intogs dagens första fika. Därifrån vände vi åter mot Gösskär och in mot Skårholmarna åter 
till Långudden för turens andra fika i solskenet. Isen var hård fortfarande så vi tog en kort 
extra sväng inna vi avslutade vid Bomsta kl. 10.40.
Frukostturen kan rekommenderas under kommande vecka.

 

Is

Hård slät stöpis, bäst längs med råkarna finaste isen på hela påskhelgen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 2,2 Tunt molmtäck till strålande sol MIkael skog/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 | 2005-03-28 | Norra Vänern 
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Turrapport 050327: På glid in i vårnatten@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

På glid in i vårnatten 27/3 -05 

- Klockan 21.50 stakar sig tre kvinnor och två män ut från en väl upplyst liten hamn vid 
Dingelsundet - ut i mörker - vi stannar - ögonen söker efter ljus - snart framträder en vacker 
stjärnhimmel ovanför våra huvuden - i sydväst hälsar oss Orion och vintertriangeln välkomna 
till stjärnbildernas rike. Sirius stjärnhimlens ljusstarkaste stjärna - "flirtar" ivrigt till oss likt en 
"discolampa" i omväxlande kulörer - "sägandes - kom hit - här väntar äventyret" - med kursen 
på "låghöjdssniffande" Sirius och Korsöarna i sydväst vi "njutglider" sakta fram över välstöpt 
och hårt isgolv. I söder uppenbarar sig en enorm ljusvägg - en stad av tinnar och torn - lyser i 
guldfärg mot månbelysta ljusa och mörka moln - i förgrunden snurrar en majestätisk vindmölla 
- ett konstant lågoktavigt ljud väller ut från området - snart erfar vi också en speciell odör

Vår välfärd

- men ju längre bort vi fjärmar oss - ut mot fjärran och i dunkel höljt mål - desto klarare och 
renare blir luften. I det svaga skenet från stjärnhimmel och bakom molnöar framsipprande 
månljus skymtar vi snart konturerna av vårt mål Korsöarna. Vi stannar upp en stund då vi 

möts av ljudet av fisk- och skrattmåsars  kakafoni (wav, 160KB) - isranden är nära - 
försiktigt och rutinerat lotsar oss Roy fram till "brytpunkten" - ljus stöpis övergång till helmörk 
"kärnis" - på ett "hugg" är ispiken igenom - vi följer kontrastranden ett tag - Sirius blir 
återigen vår säkra kompass vidare mot målet - Västra Korsön. Vid målet iland vi gå - en brasa 
brinner snart 
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I brasans sken.  Brassamtal (wav, 600KB). 

- månen lurpassar bakom mörka och ljusa molnfragment - visar sig plötsligt i skepnad av 
"Zorro".
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Zorro 

Roy söker måne
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Turrapport 050327: På glid in i vårnatten@Vänerskridsko

I love skating...

Kvinnor
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Turrapport 050327: På glid in i vårnatten@Vänerskridsko

Roy on the run

Yeah 

Tack "gänget" för en mycket väl lyckad tur. 
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Is

- Stabil stöpis - hård - något 'berg och dalbana' men i stort sett jämn - lättåkt. Råkar 
förekommer - se upp med svaga och svårlästa kantzoner (pika ordentligt). 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 ca 9 km Till en början "ofredad" stjärnhimmel - sedan 
tilltagande mulenhet. Igenomsipprande månljus och 
"framtittande" ibland. Noll till någon minusgrad. 
Vindstilla. 

Roy Bredberg 

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: Thorsten Gansing | 2005-03-28 | Norra Vänern 
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Turrapport 050327: Mellanfryken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Mellanfryken 27/3 -05 

Vid start delade vi upp ås i två grupper, en grupp 5 och en grupp med ambitionen nivå 3. Det 
visade sig senare att vi fick slå ner på tempot betydligt p.g.a. iskvaliteten. Vi i grupp '3' 
startade strax före kl. nio sommartid vid Haguddens badplats och styrde kursen norrut. 
Redan efter ca. 5 minuter fick vi plocka av oss en del klädesplagg. Som tur var så trängde 
inte solen igenom det molntäcke som fanns. I söder kunde vi skymta en rand med blå 
himmel, hur långt skulle vi hinna innan solen och värmen skulle börja smälta isen för oss? Vi 
passerade Bössviken men nu började vi få känningar av överis och tunnare is. Vi fortsatte i 
alla fall ca. 3 km norrut till en udde där vi kom överens om att här vänder vi med tanke på 
att vi ville slippa allt för dålig is på hemvägen. På återvägen träffade vi på den andra gruppen 
som satt och fikade så det passade bra även för oss med lite kaffe. Därefter gick turen 
tillbaka till Hagudden.

 

Is

Varierande iskvalitet med allt från bra is till överis där det var enkelt att trampa igenom. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 21.8 km Varm, mulet, vindstilla 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: Håkan Örtqvist | 2005-03-27 | Fryksdalen 
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Turrapport 050327: Sommartid över Mellanfryken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sommartid över Mellanfryken 27/3 -05 

Samling vi Tingvalla 08.00 (07.00 vintertid). Valters rekognocering från gårdagens 
eftermiddag gav Mellanfryken med Hagudden som startplats.
Väl framme delade vi upp oss en trea och en femma.
Isen var 'mellanbulig', dvs skridskoskenan tog i två-tre bultoppar samtidigt vilket gav en rätt 
mjuk åkning.
Vi åkte mitt på sjön med planen att vända klockan 10. Efter ett fall och lite överis så sänkte 
vi tempot. Vid Smedsbyn såg vi de andra vända och vi vända då också, starax utanför 
Fölsvik. Fik intogs vid udden med fornminne strax söder ut.
Det mulna vädret bestod, men i söder var det klar himmel.
Vi åkte söderut längs råkar med grå is vilket gav fin och säker åkning. Den sista kilometern 
kände vi oss fram på den is som var delvis något mörkare. Denna is var troligen igår 
genomrutten och hade inte hunnit få en ordentlig genomfrysning så stor försiktighet krävdes.
Väl framme var vi rätt nöjda med turen och för de två första gångsåkarna så finns det finare 
isar att se fram emot.
NU behövs ett regn som får skapa ett bra ytskickt att åka på.

 

Is

'Mellanbulig' is, skridskoskenan åkte på 2-3 toppar.
Gråisen ok. längs råkar. Medan det speciellt längs smala släppråkar och längs gamla 
snölegor fanns äldre is som 20 centimeter tjock saknade en riktig kärna.
Vi var i land kring 11 och isen var fortfarande hård i det mulna vädret. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 16 km 5 pliusgrader Anneli Blom, 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 | 2005-03-27 | Fryksdalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050327125142.html [2005-05-08 11:04:32]
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Turrapport 050326: Semmeltur på Kattfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Semmeltur på Kattfjorden 26/3 -05 

Som vanligt på våråkning är det tidig väckning, 07:30 är samlingen på Tingvalla. Redan står 
solen högt på himlen. Snabb avfärd till Dingelsundet och det dröjer inte länge förrän vi står på 
isen.

Öppet vatten vid Vickholmsskären (1)

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050326152806/index.html (1 of 3) [2005-05-08 11:04:40]



Turrapport 050326: Semmeltur på Kattfjorden@Vänerskridsko

Mer öppet vatten mot Ö Korsön (2)

Längs nyiskanten mellan Ö och V Korsön med Lucia i bakgrunden (3) 

Vi följde Hammarölandet söderut och intog första fikat vid Korsöarna. Härlig fika blev det i 
solskenet. Sex av deltagarna hade semlor med som sig bör vid semmeltur och två stycken 
intog dessa på det klassiska sättet med varm mjölk, hetvägg som det heter. 
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Turrapport 050326: Semmeltur på Kattfjorden@Vänerskridsko

Semlefika (4) 

Vi följde sedan en råk norrut med sikte på Zakrisdalsverkens delvis nedlagda fabrik. Isen 
mjuknade betänkligt och vår ledare Erling beslöt att istället åka mot Långudden där vi tog en 
kort vätskepaus. Nu var tiden inne för återfärd. Ingen ville stå med skridskoskenan nerkörd till 
fotplattan med flera km kvar, tempot ökades något och vi nådde Dingelsundet i tid. Avslutning 
med en ny kaffetår i solen vid Dingelsundets småbåtshamn. 

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Något mjuk apelsinskalskaraktär. Vissa mindre partier släta och lite hårdare. Mjukare vid 
10-tiden. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 1 16 km Solsken, lätt ostlig vind, 0 till +9 
grader 

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: Åke Noord | Foto: Thorsten Gansing (1-2), Olov Bergqvist (3-4) | 2005-03-
26 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050326152806/index.html (3 of 3) [2005-05-08 11:04:40]
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Turrapport 050326: Ej höga av första Silen....@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Ej höga av första Silen.... 25/3 -05 

...-men nöjda ändå! Klev på Ö:a Silens 'is' i Sillebotten strax efter åtta i dimma.Flera 
tänkbara färdvägar och mål bollades men vi fick omgående fullt upp med åkandet på det 
undermåliga underlaget. Samtidigt som point of no return snart nåddes blev valet 
enkelt;över till V:a Silen, som varit helt ok förra söndagen, med sikte på Årjäng. Valter 
ställde cruise controlen på en klockren trea och visade mod genom att 'bryta väg' för oss 
andra. Några vurpor blev det, men förutom blånader tycks skadorna ha stannat vid 
materiella;en halvslocknad mobildisplay. Frekventa stopp var också nödvändiga på Ö:a för 
kart- och kompasskontroll, (GPS-fritt...-GÖTT!). Sjöbytet skedde medelst kort promenad 
förbi Krokfors sluss, och här kunde vi samfällt stänga ner Ö:a Silen för den här 
säsongen,(minst!).(Skoja bara;med skridskois motsvarar sjön säkert med råge det positiva 
intryck dess kartbild ger.) Underlaget hyfsat på V:a där råkarna var talrika men 
förvånansvärt 'vintriga'= uppåt och omlott. Det tunna ozonlagret vållade inga bekymmer då 
det var 'locket på' ända tills vi närmade oss Årjäng. Kanske tur det då vårsolen snabbt kunde 
gjort den av dimmfukt redan ytmjuka isen ofarbar. Så sög också de sista kilometrarna 
alltmer must ur kroppen i takt med att solen jagade bort de sista dimmresterna och blottlade 
det vackra landskapet. Väl framme vid 12-snåret gjorde det inte alls ont att inta det 
medvetet sparade andrafikat på bryggan i småbåtshamnen. Strödda raggningsförsök av 
skjuts resulterade ej, så det blev taxi tillbaks till Sillebotten. 
Sammantaget en härlig tur tack vare gott sällskap, bra genomkörare, fascinerande väder-
,natur- och landskapsscenerier och mycket VÅR för flera sinnen; bl a 
sjöfågel,gäss,sångsvan,bofink och rödhake samt dofter och synintryck + SOLEN!

Fotnot. Hjälp med gammelsvenskan önskas; Vad står alla Sillar och Silar för?

 Fotoalbum @ Yahoo. 

 

Is

Ö:a Silen : Partier med acceptabel is mycket begränsade, återfanns huvudsakligen på 
större öppna ytor i sydväst. V:a Silen : Genomgående slät men värmekänslig yta. 'Tjock' 
men tydlig vårkaraktär. Talrika men passerbara råkar. Landsläpp på östra sidan.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 Drygt 5 mil Dimma och någon minusgrad 
kl 8. Sol,+4 och klart från 
lunchtid.  

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: Roy Bredberg | 2005-03-26 | Årjäng-Bengtsfors 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050326004733.html [2005-05-08 11:05:34]
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Turrapport 050325: I dimman på Kattfjorden!@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

I dimman på Kattfjorden! 25/3 -05 

Vi samlades kl 8 vid Tingvalla för transport till Dingelsundet.Ett par ledare hade glömt sina 
skridskor så de fick bråttom hem för att hämta dem.Från Dingelsundet följde vi land, i det 
dimmiga vädret och med hård småknottrig stöpis, ut till Vickholmsskären där en flock 
skrikande Kanadagäss lättade. Vi var nu nära öppet vatten förstod vi, så vi fick vika av utefter 
nyiskanten ut mot Ö:a och V:a Korsön för en fikarast. Efter fikat delades gruppen, Bengt 
Jakobsson, Håkan Örtqvist och sex st fortsatte mot Onsön. Leo, jag och fem st åkte vår 
planerade sträckning utefter råkarna in mot inre delen av Kattfjorden. Efter att ha inspekterat 
en vintermetares fångst hamnade vi på Sikholmen för en andra rast.

 

Efter fikat tillbaka utefter råken till Gösskär där vi fick åka kompass tillbaka till Fabriken och 
vidare efter land in till Dingelsundet. isen höll riktigt bra fram till kl 10 men sedan försämrades 
ytan kontinuerligt men det var åkbart tills vi anlände kl 1/2 12 vid Dingelsundet. 

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Dingelsundet-Ö:a Korsön apelsinsskalskaraktär.Efter råkarna grovt knäckebröd ömsom 
helt släta ytor. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 27km -1 till 2, dimma, svag vind. Erling andersson Leo Rudner 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050325141207.html (1 of 2) [2005-05-08 11:05:45]

http://www.skridsko.net/samarbete/skridskonet/fardspar/tracks.phtml?ID=1013


Turrapport 050325: I dimman på Kattfjorden!@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: Lars Carlsson | 2005-03-25 | Norra Vänern 
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Turrapport 050325: Kattfjorden i dimma@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Kattfjorden i dimma 25/3 -05 

Vi började turen vid Dingelsundets småbåtshamn med Leo och Erling som ledare. Turen gick 
efter Hammarölandet förbi Udden och vid Vickholmsskäret gick vi väster ut mot Korsöarna. Vi 
följde iskanten fram till Ö. Korsön. Nu var Leo enligt Erling kaffesugen så det blev fika på 
norra sidan av ön. Efter fikat delade vi upp oss i två grupper. Leo och Erling vände tillbaka i 
samma spår som vi kom. Vi fortsatte förbi V. korsön och styrde riktningen mot Onsön. Mellan 
V Korsön och Onsön var isen riktigt dålig. Framme vid Onsön följde vi södra sidan av ön och 
här fick vi riktigt bra is. Vi vek av mot fastlandet (Lindräkan) och tog en liten tur in i 
Landviken. Isen började nu bli mjukare så vi beslutade att vi skulle vända tillbaka. Vi åkte 
genom Onsösunden och tog därefter sikte mot Bomstadbadet och Mörnäsudden. Nästa 
fikarast blev vid Långudden. Nu började isen bli riktigt mjuk (11:30) så vi beslutade att gå 
rakt över till Dingelsundet. Vi siktade på Skärholmarna som vi passerade på norra sidan och 
sedan rakt in till Dingelsundet. Vi vat tillbaka stax efter 12:00.

 

Is

Isen varierade stort från riktigt bra till riktigt dåligt. Stora partier med omstöpt snö främst 
mellan Onsön och Bomstad. Bösta isen fann vi på södra sidan om Onsön. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 28 Dimma, några + grader 
varmt, ingen vind. 

Håkan Örtqvist/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: Håkan Örtqvist | 2005-03-25 | Vänern 
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Turrapport 050321: Sol före och måne efter fikat på V Korsön.@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sol före och måne efter fikat på V Korsön. 21/3 -05 

Efter en kort promenad fr Digelsundet var vi ute på fin is. Efter att skridskon överraskande 
skar igenom överis fick vi ta det lugnt. Kvällssolen lyste orange i väster. Vi följde en råk mot 
Korsöarna. När vi väl hittat en passage kom Åkerlund och Zimmerman åkande från andra 
sidan så vi växlade några ord från varsin sida råken. Målet Onsön fick vi överge då det var 
tunnis och öppet där det tydligen varit åkbart igår. Ta en båge norrut var inte inbjudande på 
den snötäckta isen. Vi fikade på V Korsön och såg solen dala ner under horisonten. Vi satt på 
rena IKEAsoffan av vass.

När vi åkte tillbaka hade det klarnat så månen hjälpte till att lysa upp isen. Vi tog det lugnt i 
medvinden men det blev ett par fall ändå. Det gick bra som tur var. 
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Turrapport 050321: Sol före och måne efter fikat på V Korsön.@Vänerskridsko

Is

Fr Dingelsundet och ett par km västerut samt söderut till Korsöarna apelsinis med ökande 
inslag snödrev västerut. Överis på små fläckar som var svårtydda. ca 15 cm tjock is. 
Tunnis och öppet öster Korsöarna och i sunden mellan dessa och Onsön.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 12 km Halvklart, ca 0, svag SV Arnfinn Helseth, Vallter 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 | 2005-03-21 | Norra Vänern 
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Turrapport 050321: Grupp 5 i ytterskärgård@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Grupp 5 i ytterskärgård 20/3 -05 

Ledarna tog oss till Dingelsundet där det bara var en kort bit längs land innan vi nådde riktigt 
fin is. Ledarnas beskrivning av vad vi skulle få uppleva av fågelsång, iskantsåkning och 
nyisar gav stora förväntningar.
Ute på isen var det vårkänslor i det härliga vårvädret. Vi åkte längs det spegelblanka 
Vänerhavet, delvis öppet, delvis skinnat.
Mesta dels bra is var det fram till Onsön där vi tog första rast. Strax innan rasten mötte vi 
Erling och Leo som utlovade fina isar. Efter rasten en kort promenad och vi kom ut på bra is 
igen. Vi följde Onsön och satte sedan kurs söderut på Gåsen. Strax mötte vi Mikael Skoog 
som var den som vid en skidtur upptäckt dessa isar. Så kom den fina nyisen. Trots att det 
var nyis och att den var svart så hade den våriskaraktär i stor utsträckning. Vid slag sprack 
den inte utan stående iskristaller slogs upp. 
I ett disciplinerat led med Björn, som åkt här igår, så följde vi kanten av nyisen till ett skär 
strax intill Gåsen. En andra fika. En promenad upp till öns topp gav en fin utskick som 
avslöjade att Vänern skinnat sig långt ut. Om kylan skulle hålla i sig så skulle kanske Vänern 
vara farbar på lördag, 59 år efter Bengt Hornevalls tur över Vänern.
Vi följde samma väg tillbaka och tog en sista rast på Korsön innan vi avslutade vid 
Dingelsundet. 
Alla 23 av 26 startande som fullföljde var nöjda. Även de tre som avvek var nog nöjda, en 
måste vara hemma ett och en föll olyckligt i en vattenpöl och fick sällskap hem.
En deltagare var med som prova på och lovade att bli medlem. Därmed slutar vi nog på 879 
medlemmar denna säsong.
Tack till alla för en härlig tur. Nu lär det bli samlingar betydligt tidigare om vädret håller vad 
det lovar.

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

26 1 25 km Sol, vindstilla, +4 Kicki Gräsberg, Björn Lagerbeck, Nina Olin 
Scheller 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2005-03-21 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050321195055.html [2005-05-08 11:06:31]

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


Turrapport 050320: Kattfjorden, nära vårdagjämningen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Kattfjorden, nära vårdagjämningen 20/3 -05 

Start vid Skutbergets sandstrand i strålande förmiddagssol och vindstilla. Vi följde en råk 
söderut mot Korsöarna och vek sedan av mot Onsön. Förmiddagskaffe på sydstrand på östra 
Onsön, därefter vidare söderut med sikte mot Gåsen där blank nyis rapporterats. När vi nådde 
nyisen visade den sig tyvärr i tunnaste laget för en grupp av vår storlek. Större delen av 
gruppen följde den tjockare sammanfrusna flakisen mot Onsösundet och sedan västerut längs 
Arnäsudde. En mindre grupp testade blankisen ut mot Tönnöarna men där fick vi vända inåt 
igen (GPS-spåret nedan) när isen tunnade ut. Grupperna sammanstrålade vid Hamnhomnarna 
strax öster om Guppaholmarna för lunch. Återvägen gick längs Arnäslandet, Onsön och norr 
om Korsöarna, sedan åkte vi närmare Hammarölandet. Här var det mindre snö på isen och 
med en lätt sydlig vid i ryggen fick vi mycket njutbar åkning. En sista fika- och solpaus togs på 
Skårholmarna, därefter åter till Skutberget.

GPS:

Vid Tönnöarna:
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Turrapport 050320: Kattfjorden, nära vårdagjämningen@Vänerskridsko

 

Is

Knottrrig stöpis med snöfläckar. Sammanfrusna isflak söder om 
Onsön. Tjocklek > 10 cm. Fler råkar som kunde passeras, även en 
del luriga sprickor. Halvvägs mellan Onsön och Gåsen börjar 
blank nyis uppskattningsvis 4-6 cm (men med stora variationer) 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 29.7 km Sol, vindstilla, några plusgrader Arnfinn Helseth/Annelie Blom 

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

Tillbaka | Rapport&foto: Thomas Nilsson | 2005-03-20 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050320202957/index.html (2 of 2) [2005-05-08 11:06:37]

javascript:history.back()
mailto:thomas.nilsson@karlstad.bostream.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern/nvanern.html


Turrapport 050320: Ledarkandidattur på Kattfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Ledarkandidattur på Kattfjorden 20/3 -05 

Utgångspunkten för dagens övning var att starta vid vindkraftverket Lucia strax norr om 
Skoghalsverken.
Idén med turen var att åka ut mellan V. Korsön och Onsön för att hitta nyfrusen och ren is och 
för att kandidatgruppen skulle få chans att titta på lite olika istyper. Färdvägen kan ses på den 
bilagda GPS-plottningen med en första rast ute på södra sidan av Onsön med en underbar och 
solig utsikt ut över Vänern.

Isen inne på Kattfjorden bestod i huvudsak av stöpis med lite knäckebrödskaraktär med 
fläckar av snö. Vidare ut mot Onsön och söderut var det mycket sammanfrusen flakis och en 
hel del råkar och öppet vatten. På vår väg ner mot Korsön från Hammarölandet var det öppet 
vatten söderut. Där det gick att åka på den gamla ca 15 cm tjocka stöpisen alldeles vid kanten 
det öppna vattnet. En fantastisk känsla som vi även fick uppleva söder om Onsön ner mot 
Tunnöarna. Där hittade vi också stråk av svart och blank kärnis men den isen var inte många 
centimeter tjock. Ledarna stannade ofta för att visa och diskutera islägen och alternativa 
färdvägar
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Turrapport 050320: Ledarkandidattur på Kattfjorden@Vänerskridsko

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 
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Turrapport 050320: Ledarkandidattur på Kattfjorden@Vänerskridsko

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 22,5 km Klart, soligt och vindstilla Ulrik Scheller och 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: Bengt-Göran Andersson | 2005-03-20 | Norra Vänern 
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Turrapport 050320: Årjäng-Bengtsfors@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Årjäng-Bengtsfors 20/3 -05 

Start kl 09.45 på Västra Silen i Årjäng. Åkning utmed östra sidan ner mot öarna utanför 
Vammerviken för en första rast. Därefter förbi Vårviks kyrka ner till Kråkviken för övergång till 
sjön Lelång. En andra rast vid badplatsen innan färden fortsatta ned till Bengtsfors för målgång 
kl 14.00. 

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

95 % av åkytan genomstöpt. Ytan mestadels slät eller apelsinskalsknottrig. Ojämnare 
partier finns liksom fläckar med glasis. Isen hölls sig hårt i stort sett hela dagen. Ett tiotal 
råkar fick passeras på Västra Silen. Samtliga råkar var idag passerbara på isen. De 
bredaste råkarna i södra änden av sjön kan dock bli besvärliga efter lite mildväder.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 44 Sol, Svag vind, -3 -- +3  Lars Skålén, 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: Per Björkengren | Foto: Jan Lundbäck | 2005-03-20 | Årjäng-Bengtsfors 
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Turrapport 050306: Mellanfryken med drömis@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Mellanfryken med drömis 6/3 -05 

Start från Hagudden på genomskinlig glanskis. Något bitande vind från norr under 
förmiddagen som sedan övergick i härlig vårtemperatur under fikat. Vi åkte upp till 
Kolsnäsudden och vände åter till Malön för dagens andra fika. Här fanns en besvärlig råk att 
passera för att nå ön. Återresan gick i 3 tempo över härliga isar. 

 
Stor bild (36KB)

Hård kärnis och slätt som ett salsgolv. Efter land var det siktdjup 7-8 meter. I bland kändes 
det som att åka på ett fruset akvarium. Solsken, kanonis vilket gjorde denna åkning till 
vinterns bästa för vår grupp.

 

Is

Kärnis, glanskis 8-10 cm. Svagare is vid uddar. Många råkar som passerades utan större 
bekymmer.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 58 km Solsken svag nordvästlig vind samt -3 
grader 

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!

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050306215923.html (1 of 2) [2005-05-08 11:07:32]



Turrapport 050306: Mellanfryken med drömis@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Olle Åström | Foto: Björn Martin | 2005-03-06 | Fryksdalen 
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Turrapport 050306: Millesviks skärgård@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Millesviks skärgård 6/3 -05 

Återigen har Lasse tagit oss med på säsongens bästa tur! 

 

Fantastiskt strålande väder och huvudsakligen osannolika isar i en skärgård som är en av 
jordens vackraste platser! Vi gick på isen öster om Bärön och tog oss ned till inloppet till 
Ekernäs där vi vände. Vidare färd till Lurö bedömdes som inte omöjlig men alltför riskabel. Och 
vid hemkomsten kändes det ändå att vi hade åkt en god sträcka.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050306185721.html (1 of 2) [2005-05-08 11:07:51]



Turrapport 050306: Millesviks skärgård@Vänerskridsko

Stor bild (156KB) Stor bild (148KB)

Lasse Skålén Anneli Blom

 

Is

Huvudsakligen genomsiktlig glanskis, 7-12 cm. Däremellan hopfrusna isflak med lite frusen 
och åkbar snö på. 

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

13 1 1 45 km Soligt, någon kallgrad, svag NV 
vind 

Lasse Skålén, 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: Yngve Berg | Foto: Olov Bergqvist | 2005-03-06 | Vänern: Värmlandsnäs-
Lurö 
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Turrapport 050306: Kattfjorden de luxe, grupp 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Kattfjorden de luxe, grupp 4. 6/3 -05 

Planerna för dagens tur var framför allt att avnjuta den fina is på sydöstra Kattfjorden som 
rapporterats från gårdagens rektur. Vi utgick fråm Bomstadbaden och hittade ganska snabbt 
en perfekt svartisgata i riktning mot Skoghall, som mycket riktigt mynnade i ett område med 
drömis, norr om Korsöarna. Ivriga att lämna vårt bidrag till utforskingen av vänerisarna satt vi 
kurs mot sydost.
Den brutna rännan till Skoghall hade frusit ihop så pass att den gick att passera, bara man var 
noga med att inte kliva på den nattgamla isen mellan flaken. Väl över öppnade sig ett område 
med om möjligt ännu bättre is, helt blank, hård, slät, genomsynlig kärnis. Dessutom pratade 
isen med oss, och berättade genom knak och smällar att den inte var onödigt tjock, men 
eftersom våra mätningar aldrig visade mindre än 7 cm kände vi oss rätt trygga i alla fall. Vi 
tänkte runda V Söön på östsidan men hittade där gammal is som inte motsvarade våra nu 
högt ställda krav, och valde i stället västsidan.

Stor bild 60KB.

Mitt förslag att fika på Köja (dvs Kid-ön) röstades ner, och man ville försöka nå Kattholmarna 
där, enligt Janne Lundbäck, ingen skridskoåkare någonsin tidigare satt sin fot. Vi lyckades mot 
alla odds, fikade, och ringde till Olov Bergqvist för att meddela framgången. Han var visst på 
väg från Lurö till Kållandsö just då. Jaja, inte så illa det heller.
Vårt nästa mål var Axelöarna, men vågskvalpet som syntes i den riktningen gjorde att vi valde 
att gå norrut först, korsa rännan på gamla stället och gå strax söder om Korsöarna innan vi 
satte kurs Axelöarna. Isen var helt OK först, stora hopfrusna flak, men närmare Axelöarna 
fanns ett packisområde som inte alls såg lockande ut. I stället gick vi tillbaks mellan Korsöarna 
och Klubbarna, och satte kurs mot Dingelsundet för dagens andra fika. Dagens sista uppdrag 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050306182243/index.html (1 of 2) [2005-05-08 11:08:26]



Turrapport 050306: Kattfjorden de luxe, grupp 4@Vänerskridsko

var att mer exakt bestämma gränserna för svartisområdet, så vi rundade Skärholmana på 
sydsidan (ingen svartis på norrsidan) och följde sedan kanten på svartisområdet, vilket nu ska 
synas på GPS-spåret. Efter en sväng söderut tog vi sikte på Nordskär, men vek sen av mer i 
nordvästlig riktning eftersom vi hittade bäst isgator där, vände isen norrut och så därefter 
österut mot Bomstad. Vid Sikholmen hittade vi rena motorvägen i riktning mot Skoghall som vi 
inte kunde motstå att följa en liten bit i medvinden, innan vi slutligen återvände till bilarna.
Summa summarum: Kan det bli bättre? Drömis runt stugknuten, perfekt väder och lite 
spänningshöjande inslag.

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 Fotoalbum 180KB.

 

Is

Perfekt svartis norr om Korsöarna upp till i höjd med Dingelsundet, dessutom minst lika fin 
is söder om Skoghall ner till Kattholmarna, 7-9 cm tjock. Gammal is öster om V Söön. 
Öppet söder om Kattholmarna. Stora hopfrusna flak söder om Korsöarna (väl åkbart), men 
packis (troligen oåkbar)närmare Axelöarna. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 40 km Sol, svag vind, några minusgrader. Lennart Romberg, 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: Lennart Romberg | GPS&Foto: Jan Lundbäck | 2005-03-06 | Norra Vänern 
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Turrapport 050306: Mellanfryken grp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Mellanfryken grp 5 6/3 -05 

Vi startade från Hagudden och åkte norrut efter Frykens östra strand i en lätt motvind. Vi 
vände i höjd med Malön efter en fikapaus i den oemotståndliga marssolen. Isen var 
spegelblank i stort sett hela vägen. Bättre än så här kan det inte bli på isen.

 

Is

Hård kärnis 8-10 cm tjock, vid uddar något tunnare. Flera mindre lättpasserade råkar. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 1 42 km Solsken och 2 minusgrader. Lätt 
nordlig vind som mojnade under 
dagen 

Gunnar Blomquist och Rolf 
Jonsson 

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 | 2005-03-06 | Fryksdalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050306161634.html [2005-05-08 11:08:56]
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Turrapport 050306: Kattfjorden grupp 6?@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Kattfjorden grupp 6? 6/3 -05 

Vi parkerade bilarna ute på beachen i solen.
Den ursprungliga planen att ha en grupp 6 och en grupp 6 familj lades ner. Istället blev det 
en grupp 6 med grupp 5 fart och med möjlighet att korta turen.
Ut från Bomstad åkte vi mot syd ost och rastade utanför Dingelsundet. En liteb brasa gjordes 
upp med Pia (tändstickor) och Per (kniv) för korvgrillning. Här i sydost fanns de finaste 
salsgolven.
Sedan åkte vi mot Sikholmen där vi tog en andra rast och njöt av solen. Innan Sikholmen 
avvek Per och tre andra enligt planen.
Vi övrig steg i land efter 3 timmar på isen.
En klart bättre is än igår och ännu bättre kan det bli om inte den begynnande råkbildningen 
försvårar framkomligheten. 

 

Is

Bäst isar som sals golv i sydost. I övrigt se Per Dahlströms rapport från igår och lägg till 2-
3 cm i istjocklek. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

35 1 20  Sol, svag vind från nord 
och kring 0 

Åke Stööd, Per Dahlström, 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 | 2005-03-06 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050306141248.html [2005-05-08 11:09:01]
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Turrapport 050305: Bråten - Tormesöarna grupp 6@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Bråten - Tormesöarna grupp 6 5/3 -05 

Efter uppdelning i två grupp 6 så gav vi oss iväg från bråtens sommarstugeområde mot östra 
tormesöarna. Efter en underbar fika med solen i ansiktet och en trevlig vy över vänern gav vi 
oss återigen tillbaka nu med sikte på fika saxholmen. De många råkarna samt den ökade 
snömängden gjorde att sådant kulturellt beteende fick avbrytas vid ölmevikens öppning.

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Större delen av vår åkta yta var 15 cm tjock med mindre drivor av snö som gick bra att 
kryssa mellan. Nästan all is är i flak dock ihopfrysna. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 1 21 soligt nästan vindstilla någon 
minusgrad 

Åke Stööd, Mathias Björklund 

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 | 2005-03-05 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050305212937.html [2005-05-08 11:09:08]
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Turrapport 050305: Mellanfryken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Mellanfryken 5/3 -05 

Rekturen på Mellanfryken blev mycket lyckad. Gourmetis till största delen, trevliga deltagare 
och vi kunde köra hela vägen. Turen gick t.o.r. Hagudden-Kolsnäsudden.

Panorama mot Fryksdalen (Stor bild 260KB)

Till 70% allra bästa is. Litet tunt vid Prästbolsudden och in i viken. Borde vara fixat av 
nattkylan mot söndagen. Den is vi åkte på var från 5-6 till dryga dm. 

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

Turen samarrangerades med FF Arvika Sunnesektionen. Arvikasektionen var också ute på isen. 
Vi åkte från varsitt håll och kunde på så sätt hjälpa varandra med rekningsmomentet. Tack för 
det!

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 62 km Sol, svag vind Olov Bergqvist, 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: Olov Bergqvist | GPS&Foto: Jan Lundbäck | 2005-03-05 | Fryksdalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050305185449.html [2005-05-08 11:09:17]
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Turrapport 050305: Grupp 6 Ölme@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Grupp 6 Ölme 5/3 -05 

Vi börjar med det väsentligaste .. fin fika på Rödberget och Galgen. Längst ut mot 
'havsbadet' är isen blankast, framkallar lätt salighetskänsla och som mest lockande, men när 
man på flertalet ställen lätt kunde hugga sig igenom på ett hugg strax bredvid anvisad 
färdväg vände vi hemåt samma väg. Bengts tips att hålla 'ett led lucka' efterlevdes utan 
protester.

 

Is

Sammanfrusna isflak, lite snö här o var. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

22 1 20 Delvis sol Bengt Jacobsson 

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: Sven Redin/Kina Björck | 2005-03-05 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050305174938/index.html [2005-05-08 11:09:42]
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Turrapport 050305: Raholmarna-Långön-Rammholmen grp3@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Raholmarna-Långön-Rammholmen grp3 5/3 -05 

Vi startade från sydvästra Mårön och åktr västerut söder om Nyporna förbi Kråkskär och mot 
södra udden av Raholmen. Tyvärr så var det en mycket besvärlig packis när vi närmade oss 
Raholmen och väster om ön var det öppet vatten. Efter fika på Eggskär så tog vi kurs österut 
och vi höll oss då lite längre söderut där isen var bättre. Vi passerade Måsskär och på 
godkänd is kom vi fram till Rammholmen. Längst söderut var isen sönderbruten och svag 
mellan flaken varför vi vände och begav oss tillbaka mot bilarna vid Mårön. 

 

Is

Mycket varierande kvalitet på isen i det området som jag beskrivit. Vid Raholmen omöjlig 
flakis, på många ställen är isen tyvärr sönderbruten men det finns även åkområden med 
fin is. I viken vid Mårön vill jag varna för den snö som ligger där. Till skillnad mot den snö 
som låg längre ut är snön här mycket packad och svårforcerad.  

Antal Grp Olycksf. Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

9 1 1 1 34 km Soligt vinterväder Bo-Göran NIlsson, 
Håkan Stööd 

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

Tillbaka | Rapport: Bo-Göran NIlsson | 2005-03-05 | Norra Vänern 
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Turrapport 050305: Väneris grupp 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Väneris grupp 4 5/3 -05 

Vi startade från badplatsen vid Mårön, Skäggen. Tunt snöskikt med hårdare snödrev efter 
land. Vid Nypholmarna bruten kärnis i stora isflak som blåste upp under fredagens sydväst 
vind. Med lätt kryssning mellan snödrev fann vi härlig kärnis att åka på. Utanför Kråkskär 
plurrade Olle som ledde dagens tur. Många blev förvånade när han reste sig ur Vänern och 
stod på en stor sten. Isen var nattgammal över detta grund och bar ej för en fullvuxen karl. 
Fika på Ö Tormsön med ombyte för den blöte badaren. Under fikat kom åkare från 
Kristinehamn farande över isen, med kaffe och smörgås i hand bevittnade vi hur ledaren i 
täten plurrade på nästan samma ställe som Olle. Efter rast tog Gunnar nu över ledarskapet 
och Ulf ansvarade för kön. Vi åkte till Rödberget men vände åter mot Skäggens udde när isen 
tunnade ut.Efter andra fikat åkte vi till Ormskär och Görans udde där vi vände åter till 
bilarna. 

 

Is

Kärnis 8-10 cm i brutna fastfrusna isflak. Tunna snödrev som lätt kan åkas över. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

20 1 1 21 km Solsken -3 grader Olle Åström, Gunnar Blomqvist, Ulf 
Nilsson 

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

Tillbaka | Rapport: Olle Åström | 2005-03-05 | Norra Vänern 
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Turrapport 050305: Spegelis på sydöstra Kattfjorden med karta@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Spegelis på sydöstra Kattfjorden med karta 5/3 -05 

I dag skulle den från i går iaktagna glansisen mellan Korsöarna och Skårholmarna testas och 
vilken is det var i det området! 6-9 cm svartis som sträcker sig i ett område från Skoghall-
Västra Korsön-Norrut nästan till Lövnäsudden-Skårholmarna. (se GPS-spåret för karta på 
området). Övriga delen av området innanför GPS-spåret har en blandning av svartisgator och 
flak av nedstöpt snöis som hade hård åkyta och inte hindrade åkningen alls. Särskilt fint är 
området strax norr om en linje Nordskär-halvägs mot Vidön. Söder om denna linje mot Onsön 
är det flakis som packat sig. Närmast Bomstadlandet finns också små inslag av drevad snö.

 

Is

6-9cm Glansis-svartis av yppersta kvalitét i sydöstra delen av Kattfjorden. Området finns 
mellan Skoghall-Västra Korsön-Norrut mot Lövnäsudden-Skårholmarna. (Se GPS-spår 
turapporten). Området Nordskär-halvägs Vidön-Lövnäsudden-Sikholmen har en blandning 
av svartisgator och flak med helt nedstöpt snöis vars yta var hård och inte hindrade 
åkningen alls. Närmast Bomstalandet finns inslag av drevad snö på isen som inte stör 
åkningen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 29 km Uppsprickande molntäcke följt av 
strålande sol 

Pär Dahlström 
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Turrapport 050305: Spegelis på sydöstra Kattfjorden med karta@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: Pär Dahlström | 2005-03-05 | Norra Vänern 
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Turrapport 050305: Ö Tormesön - Långön - Görans udde grp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Ö Tormesön - Långön - Görans udde grp 5 5/3 -05 

Vi utgick från Bråten, längst söderut på Kummelön, och drog västerut. På grund av gruppens 
storlek delade vi den i två, men tog ungefär samma rutt. Först med sikte mot Långön, sedan 
till Ö Tormesön där vi tog första fika.

Panorama, klicka för större bild (48KB)

Vi testade lite ytterligare västerut, men kom till ett packisområde där det kändes för tunt 
mellan flaken. Norr om Tormesöarna ver det mer snö på isen, så det kändes inte lockande. 
Annelis grupp drog österut mot Görans udde medan Lennats rekade runt Hästholmen och sen 
tog sikte mot Långön.

Klicka för större bild (48KB)

Vi lyckades återknyta kontakt mellan gruppena via telefon, och bestämde att försöka fika 
tillsammans på Boholmen. Dit tog vi oss inte så det fick bli Kråkskär i stället.
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Turrapport 050305: Ö Tormesön - Långön - Görans udde grp 5@Vänerskridsko

Klicka för större bild (48KB)

Vid återfärden passade alla på att njuta av en fin isgata som Annelis grupp hittat mellan 
Görans udde och Kråkskär.

 

Is

Packis av tillräcklig tjocklek, men en hel del skravel och snöhögar som man fick kryssa 
mellan. Verkade mer sönderbrutet väster om Tormesöarna. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

31 1 25-30 km Någon minusgrad, svag vind, 
soligt. Härligt väder! 

Anneli Blom, Lennart Romberg, 
Kicki Brandeluis, 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: Lennart Romberg | Foto: Lars Carlsson | 2005-03-05 | Norra Vänern 
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Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rottnen i sol och blåst 27/2 -05 

Vi kämpade i motvind från södra änden norrut. Efter första fikat i solen blev isen bättre och 
mer lättåkt.Vi vände i höjd med Brantnäs udde vid Kymmenprojektets vattenintag. 
Hemfärden gick som en dans i medvinden med ytterligare en fikapaus. 
Vi stötte på några Stockholmsgrupper, som tillbringade helgen på de värmländska isarna.

 

Is

Tjock kärnis som i södra änden var helt täckt av besvärande snö. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 28 km Mestadels sol, nordlig vind, -8 gr. Åke Noord/Annika Krook 

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

Tillbaka | Rapport: Annika | 2005-02-27 | Fryksdalen 
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Turrapport 050227: Besök på Playa del Rottnen.@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Besök på Playa del Rottnen. 27/2 -05 

Efter att ha pulsat i snö på Långsjön och Värmeln under gårdagen så var det härligt att börja 
åkningen på endast cm tjockt snötäcke. Och det blev sedan bättre och bättre. Vi startade 
tillsammans med övriga grupper ett par km från sydändan och tog en lov ner mot Rottnans 
utlopp. I viken norr om Ribbenäs jagade vi en räv som travade på i maklig takt. Väl medveten 
om att vi inte skulle hinna ikapp. Han tittade på oss en stund innan han smet in i buskarna. 
Vi hälsade på ett Stockholmsgäng som fikade i solen på Östsidan. Vi hörde antydningar att 
Värmlandshotellen mutat SMHI och mörkat snöfallet fredag natt.
Uppe i Nordändan fikade vi tillsammans med grp4 som hittat en fin sandplaya. Olle hade en 
målande beskrivning av badmodet på Copa Cabana. Solen värmde men inte tillräckligt för 
dessa minimala plagg.

Vi åkte vidare över till Gräsmarks kyrka och tog en runda på sjön Udden. 
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Turrapport 050227: Besök på Playa del Rottnen.@Vänerskridsko

Återfärden med skön medvind skedde i rask takt. Vi blev ändå sist av grupperna till bilarna.

 

Is

I nordvästra delen ett område med tunn is. Öppet område utanför Brantsnäsudden 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 44km Sol, vind från norr, -8 vid starten Leif Lendrup och 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 | 2005-02-27 | Fryksdalen 
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Turrapport 050227: Rottnen grp 5 Hasse / Ulf@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rottnen grp 5 Hasse / Ulf 27/2 -05 

Motvindsåkningen i riktning mot Gräsmark var krävande för benmusklerna. Bra fikaställen i 
solgasset och medvindsåkning i zick-zack över sjön på hemvägen gav en positiv heldag på 
Rottnens is. 

 

Is

I södra delen några cm snö som senare övergick till drevad med vissa fria ytor. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 26 km  Hasse Eriksson, Ulf Nilsson 

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

Tillbaka | Rapport: Hasse Eriksson | 2005-02-27 | Fryksdalen 
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Turrapport 050227: Rottnen grp 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rottnen grp 4 27/2 -05 

Vi gick på isen i södra änden och kämpade oss i inte obetydlig motvind upp till norra änden 
där vi i lä och värmande sol hade det fint en stund. Det fanns sand på och i isen däruppe 
som man fick se upp med. Hemfärden tog en bråkdel av uppfärden.

 

Is

Isen var över decimetern överallt där vi åkte. Snön var drevad i sjok som var något 
hindrande, men större snöfria partier fanns också. Lyckligtvis var sprickbildningen 
minimal. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 32 km  Yngve Berg, 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: Yngve | 2005-02-27 
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Turrapport 050226: Långsjön grp 5-6@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Långsjön grp 5-6 26/2 -05 

Strålande solsken men med 8-10 cm lätt snö. Vi kämpade mot både snön och motvinden 
norrut. Blev lite lättare på hemvägen med vinden i ryggen och solen i ansiktet. En perfekt 
vinter kanske inte riktigt för skridskoåkning. Under pausen passade vi på att lyssna på de 
kamrater som var med och plurrade för två veckor sedan och som hade många erfarenheter 
att dela med sig av.

 

Is

Tjock kärnis med 8-10 cm lös snö. Vissa partier av gammal packad snö som var svår att 
identifiera i nysnön. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

21 1 12 km Soligt 2-3 minusgrader och 
nordostlig vind 5-6 m/s. 

Valter Lindén, 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 | Foto: Lars Carlsson | 2005-02-26 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 050226: Norra Värmeln@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Norra Värmeln 26/2 -05 

När rullgardinen åke upp i morse trodde man knappt sina ögon, men det var bara att bita 
ihop och göra det bästa av det nya och oväntade läget. Efter en stunds överläggning på 
Tingvalla åke ett gäng till Långsjön och vi till Edane. Väl där delade vi upp oss i två grupper 
som sedan i stort följde varandra under dagen. Från Edane svängde vi runt i vikarna och 
lunchade så småningom i viken in mot Ingers-byn. Därefter tog vi en liten sväng in i bäcken, 
som verkar vara populär ty där mötte vi en större grupp från Arvika. Färden gick sedan förbi 
Lovön och in i Nussviken. Dagens andra fika intogs i solskenet på udden utanför Nussviken 
innan vi vände tillbaka till Edane. Vädret var soligt och skönt i lä men bitande i den starka 
snöyrande motvinden. Där snön hade blåst ihop och packat sig var det lite kärvt medan det 
gick ganska lätt där snön hade börjat blåsa av. Summa sumarum, en härlig friluftsdag

 

Is

Fin och stabil is täckt av allt mer packade snö. Minus 2 grader 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 2 28 km Solsken, stark nordlig vind Per Björkengren, Leif Lendrup, Karl-
Gustav Liljeberg, Åke Nord 

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 | 2005-02-26 | Arvika 
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Turrapport 050224: Månskenstur på Gapern@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Månskenstur på Gapern 24/2 -05 

Kvällens månskenstur startade vid badplatsen i Gaperns södra del. I ett fantastiskt månsken 
åkte vi norrut och givetvis så blev det extra stämningsfullt när vi höra en uggla 'hoa ' i 
mörkret. Framme vid Getbolsholmarna så intog vi vår kvällsmat och därefter åter till 
badplatsen, där vi alla kunde konstatera att vi hade haft en härlig kvällstur.

 

Is

Hård is, mestadels slät, tjocklek ca 15 cm. Små snöfläckar förekommer. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 1 12 km Månssken, svag vind, minus 6 
grader 

Valter Lindén 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: Per Andersson | 2005-02-24 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 050220: Sjätte Gruppen på Grumsfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sjätte Gruppen på Grumsfjorden 20/2 -05 

Lyckad dag på Grumsfjordens kanonis. Gårdagens överis var helt väck.

Start vid Slottsbron i lätt motvind som värmde upp gruppen Pedagogisk passage innanför 
Dragsön, mestadels i vassen. Kökarlen visade att även gungande is håller.

Det öppna sundet till Borgviksjön passerades klättrande i bergen innan lunch. Rundtur 
Borgviksjön med obligatoriskt säkerhetsprat,innan förnyat mullande i skogen. 

Rundade Dragsön och fick sen en fin medvind mot bilarna. Bra kört Sjätte Gruppen !

Is

Välstöpt, slät, hård is 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 1 25 km Mulet, lätt nordlig vind Ulf Nilsson / 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 | 2005-02-20 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 050220: N. Värmeln: Finnebäck-Edane tor@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

N. Värmeln: Finnebäck-Edane tor 20/2 -05 

Start vid Finnebäcken i sjöns norra del. Förbi Brunskogs kyrka som 
hälsade med klockklang och sedan ned mot järnvägsbanken Här 
vände en deltagare åter. Öppet vatten i passagen så vi fick gå över 
järnvägen. Partiet SV om järnvägsbanken såg tveksamt ut så vi 
fortsatte en bit på på land på västra stranden. Något försenat 11-
kaffe innan vi åter gick på isen. Därefter mot Edane i blandad lätt 
med- och motvind. Lunch vi en liten namnlös ö utanför Udden, 
sedan tittade vi in i ett par vikar vid Edane. Åter söderut i i medvind 
och raskt grupp 4-tempo. Eftermidagskaffe på Hästön, sedan 
norrut i motvind längs östra stranden. Gick över järnvägsbanken 
på östsidan, därefter åter till parkering i Finnebäcken. 

GPS:
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Turrapport 050220: N. Värmeln: Finnebäck-Edane tor@Vänerskridsko

Is

Ej helt färdigstöpt. Blanka partier omväxlande med frasiga och/
eller lite knottriga fläckar, Hårt yta, tjocklek 10-15 cm, tunnare 
partier finns. Fler råkar som kunde passeras utan komplikationer. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 52 mestadels mulet, svag-måttlig 
nordlig vind 

Arnfinn Helsteh, 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: Thomas Nilsson | 2005-02-20 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 050220: Visten gr.5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Visten gr.5 20/2 -05 

Vi är 5 st. bilar som kör in på en tom parkeringsplats på Arnäs badplats vid Visten. Efter en 
snabb urlastning är vi snart på isen. Säkerhetsutrustningen ses igenom och i några fall 
justeras. 

Turen startar med strandnära åkning norrut i lätt motvind. När vi kommer upp till 
övergången på Västbynäset får vi ett lätt snöfall som pudrar isen försiktigt. Vi fortsätter och 
rundar V.-näset söderut och åker sedan upp till Notnäs där vi tar en uppskattad kaffepaus 
och pratar om den gamla metoden att dra not efter siklöja som fortfarande pågår här. Norr 
om V.-bynäset går en råk som vi följer till Vistens västra strand. Stannar till vid Humletorp 
och tittar på bastun och tunnbadkaret som man kan hyra där, det ser riktigt inbjudande ut. 
Kämpar vidare i motvinden upp till Bråten. Där vänder vi och får sedan bra medvind hela 
vägen tillbaka. Åker in i Boviken där andra fikat intas vid badplatsen. 

Sista biten från doktorsudden och in till badplatsen släpps gruppen fri och de som har mer att 
ge försvinner snabbt bort.

Is

Fin genomstöpt is, 12-20 cm tjock. Blandat släta och något knottriga partier. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 33 km Mulet, lätt nordlig vind, ca. noll gr. Åke Noord och 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: Åke Noord | 2005-02-20 | Munkfors-Deje 
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Turrapport 050220: Så som i himmelen? @Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Så som i himmelen?  20/2 -05 

Trots gårdagens israpport om överis vid badplatsen i Långsjöns södra ände, chansade vi på 
att isen skulle ha hunnit frysa ihop under natten. Och det hade den. En blank, slät fin yta 
väntade oss och under jubelrop tog vi oss upp till norra änden, fikade i lä vid den gamla 
kvarnruinen och fortsatte sedan Bölösen runt och upp genom Långstasundet innan vi vände. 
Hemresan med vinden i ryggen och några solstrålar som smekte våra bleka vinternäsor var 
närmast himmelsk. Vilken lycka att få vara med!

Is

15-25 cm istjocklek, jämn, slät och blank yta. Här och var lite knottrigare partier. 
Lättpasserade råkar och mycket få sprickor.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 25-30 km varierande molnighet, någon 
plusgrad och måttlig vind. 

Christina Olin-Scheller, Kicki 
Gräsberg 

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 | 2005-02-20 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 050220: Grumsfjorden och Borgvikssjön och @Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Grumsfjorden och Borgvikssjön gr 5  20/2 -05 

Tänk att slippa åka till andra sidan av jordklotet för att uppleva detta sa någon. Att ha dessa 
öppna vidder om hörnet är verkligen exotisk. Det är roligt att vara ute på hal is och ha det 
glatt. 

 
Härliga isar.

Ilandstigning och bergsklättring förbi öppet sund var nödvändigt. Trevigt socialt umgänge och 
ett ordentligt fys.pass 
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Turrapport 050220: Grumsfjorden och Borgvikssjön och @Vänerskridsko

 
Tack LARS&JAN för en finfin tur.

Ingen plurrade alla var nöjda. 

Färdspår

Is

Utmärkta isar 6-10 cm. Överis på enstaka ställen. Öppet vid å-mynningar och sund. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 34 km Lätta moln lite sol ibland Temp kring 
0 grader 

Jan Lundbäck och Lars Skålen 
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Turrapport 050220: Grumsfjorden och Borgvikssjön och @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: Göran Holmberg | GPS: Jan Lundbäck | 2005-02-20 | Norra Vänern 
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Turrapport 050219: Värmeln i solsken, grupp 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Värmeln i solsken, grupp 4 19/2 -05 

Vi startade från parkering efter Arvikavägen norra Värmeln. Vi kände på isen och fann överis 
med stråk av snöis på det mesta vi kunde överblicka av isen. Röster hördes om att 'vi skulle 
åkt till Visten'. Ulrik stod på sig och vi började åka runt viken vid Brunskog. Efter ett tag 
tyckte vi alla att isen blev bättre och vi kunde bemästra åktekniken med överis. Vi passerade 
järnvägsbanken och åkte vidare ner mot Getön och Hästön. 11-fika i strålande solsken gjorde 
att vi hade svårt för att forsätta åkningen. Vi svängde av upp mot Edane, passerade en råk 
utan bekymmer och forsatte i lätt motvind mot norr. Nu började isen torka upp och var 
stundom helt perfekt. Vi vände i sundet före Edane och fick härlig medvindsåkning på 
kanonis tillbaka ner till Adelsön. Här träffade vi ett glatt gäng från Västerås som skulle 
övernatta på vandrarhemmet i Brunskog med 2 dagars långfärdskridskoåkning. Fikade åter i 
härligt solsken. Åter upp mot bilarna blev det lätt motvind samt överisåkning som tog rejält 
på krafterna.

Is

Spårande överis med frusna partier med snöis. Viken från Edane ner mot 
Adelsön,upptorkat och genomstöpt is nästan perfekta förhållanden. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 39 km Solsken med svag nordvästlig vind, 
+3 grader 

Nina Scheller, 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: Olle Åström | 2005-02-19 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 050219: Värmeln grupp 4 @Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Värmeln grupp 4  19/2 -05 

Strålande sol och de två hitills skönaste fikapauserna i år. Lite lätt styrande överis med 
partier av torr is som bar. 38 kilometer och en medelhastighet på 11,4 km. En stunds 
medvindsåkning på fin is var dagens höjdpunkt skridskomässigt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 38 km sol, lätta moln, lite vind Bengt Jakobsson Kicki Brandelius 

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: Jesper Bood | 2005-02-19 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 050219: Långsjön grp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Långsjön grp 5 19/2 -05 

Ulf spårade i överisen från badet i Långsjöns södra del. Färden följde västra sidan upp till 
Bölösen. Det blev en tur runt Bölösen och upp till norra delaen av Långstasundet. Där mötte 
Värmeln med öppet vatten. Åter i medvinden på östra sidan av Lungstasundet (bästa isen) 
och åter till bilarna via östra sidan av Långsjön.
Fint väder och bra fikaställen och inte minst ett trevligt gäng med Göteborgsinslag bjöd på en 
fin tur trots att vi var mycket tveksamma i början.
Åkningen anpassades till överisen och det var nog länge sedan som man sett en sådan 
åkdisciplin (det var lättast att åka i redan sönderkörd överis).

Is

Styrande överis som var hanterbar, speciellt för de som slapp spåra. Det fanns även vissa 
partier med hårda åkytor. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 27 km  Ulf Nilsson, 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 | 2005-02-19 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050219162911.html [2005-05-08 11:15:28]
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Turrapport 050219: Visten gr 6 o 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Visten gr 6 o 5 19/2 -05 

Vid utgången från Arnäs hade vi blivit sex bilar istället för fyra, så vårt mål var populärt. 
Yngve och Kerstin delade av fem som åkte grupp 5. 
Grupp 6 följde först stranden söderut eftersom där fanns torra partier att åka på. Vi tog sedan 
rätt över sjön och försökte åka som om vi hade lekt 'skeppsbrott', dvs man fick inte stöta 
golvet (alltså isen). Överisen i vattensamlingarna var styrande så där måste man åka 
raktfram. På snööarna kunde man ta några skär. Vi gfann vissa sprickzoner att följa med torr 
is. Efter denna pärs smakade det gott med en tidig fika i solgass på stranden mitt emot 
Storön.

Gott med en slurk vatten på fina Visten

Vi åkte sedan in i Bonäsviken för att möta upp med Sunnegruppen. Här fanns helt åkbara 
torra ytor både längs norra och södra stranden. Efter en trevlig rast, i glam och samspråk med 
sunneåkarna for vi i deras spår längs norra stranden mot Humletorp. Vi gav dock upp vid 
Knutserud och tog genaste vägen tillbaka förbi Västby samt öster om Storön. Tidvis gick det 
att hitta torra partier, tidvis isbrytning.
Grupp 5 åkte helt in i södra viken och sedan i sundet mot Västbynäset upp till Humletorp.

Tack vare att det var så fantastiskt väder, en vacker sjö och ett gäng mycket positiva 
deltagare blev detta ändå en höjdartur!

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050219150942.html (1 of 2) [2005-05-08 11:15:43]

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/sunne/turrpt/04-05/visten050219-20/20050220180740.html


Turrapport 050219: Visten gr 6 o 5@Vänerskridsko

Is

Mellan alla nedstöpta snööar (jf tidigare rapporter) fanns vatten från gårdagerns regn med 
styrande överis. Längs land finns torra partier med litet pudersnö som erbjöd bra åkning. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 2 25 km När vi lämnat Karlstad sprack himlen 
upp till den första gassande 
vårsolsdagen som gav gass i lä. 
Obetydlig vind med minusgrader i 
vinden. 

Olov Bergqvist, Anncatrine 
Lundbäck, Yngve o Kerstin 
Berg 

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

Tillbaka | Rapport&foto: Olov Bergqvist | 2005-02-19 | Fryksdalen 
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Turrapport 050216: Förmiddagstur på Gapern@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Förmiddagstur på Gapern 16/2 -05 

Vi startade traditionsenligt vid Killstads badplast och körde moturs runt sjön förutom syd-
östra delen. 

Is

Isen var tackt av ett fint puderliknande snötäcke. Relativt rikligt med omstöpta snökullar 
och stundtals lite skrovligg is. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 25,7 km Mulet med lätt snöfall 
och ca. -7 grager kallt 

Håkan Örtqvist/Kicki Gräsberg 

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 | 2005-02-16 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 050213: Nordvärmeln grp 4 o 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Nordvärmeln grp 4 o 5 13/2 -05 

Påstigning strax söder Finnebäck. Strandnära åkning norrut på hård riktig vinteris. 
Besvärande motvind. 
Men motstånd är till för att övervinnas. Det gjorde gruppen med den äran.
Några mer ivriga åkare fortsatte söder om järnvägsbanken för att få ut längre sträcka trots 
vinden.
Gott fika i lä trots mkt stark vind.
Trevligt sällskap o en del debutanter hälsas varmt välkomna.

 
Kul tur kring den berömda kyrkan o 'Gammelvala'.

Is

Hård o fin. Tjock o blank. Säker. Lätt småknottrig 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 25 Blåsigt o molnigt Brandelius, Åkerlund 

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

Tillbaka | Rapport: Henrik Åkerlund | Foto: Olov Bergqvist | 2005-02-13 | Arvika 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050213164236.html [2005-05-08 11:21:11]

javascript:history.back()
mailto:nicki.kd@xpress.se
mailto:olov@bergqvist.info
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/arvika.html


Turrapport 050212: Hammarösjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Hammarösjön 2 12/2 -05 

Först en sväng på älven förbi Jakobsbergsbron, sedan åter och ut på Hammarösjön. Fika på 
Hammarsudde och följde Tynäs udde och sedan över Hammarösjön och ett försök att nå inre 
hamn. Därifrån åter mot Mariebergsskogen.

 Tillbudsrapport

Is

Isen något mjuknande i ytan. Varning under broarna.
Dålig gruppdisciplin medförde att sju st gick i vattnet under klaffbron på väg in mot inre 
hamn. Trots 'tjock is' så höll det inte. Livlinor och isdubbar var snabbt framme men 
Kristina blev kvar i vattnet längre än övriga pga de kraftiga isflaken som pressade mot 
ryggen.
Allt gick dock bra och tillbudet får betraktas som en lärdom för alla i gruppen. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

23 1 7 23 Mulet, några plusgrader, sydlig 
vind 

Leo Rudner, 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 | 2005-02-12 | Norra Vänern 
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Turrapport 050212: Långsjön- Bölösen grp3@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Långsjön- Bölösen grp3 12/2 -05 

Se Mats Görrels utmärkta beskrivning från grp 4. Addera lite mer fart.

Is

Som grp 4 på Långsjön Bölösen 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 38km Mulet o lite för varmt Åkerlund o Örtquist 

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 | 2005-02-12 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 050212: Hammarösjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Hammarösjön 1 12/2 -05 

Turen började med uppvärmningsrunda på Mariebergsviken och sedan åkte vi över älven och 
följde älvstranden ut mot Hammarösjön. Första fikat intogs på Hammars udde och sedan gick 
turen förbi Lövnäs och fram till Tynäs där vi vände och tog oss tillbaka in mot Karlstad. 
Tanken var att ta andra fikat utanför Slusskafét men isen under bron in mot inre hamn bar 
inte så det blev på en brygga längs Kanikenäset i stället. Därefter bar det av tillbaka till 
utgångspunkten.

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

Is

Iskvaliten var växlande. Större delen slät kärnis med öar av nersmält snö efter torsdagens 
snöfall. Se upp med tunn is under bron och vid utloppet från morbrors ådra. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

39 1 22 km mulet och lite sydlig 
vind  

Kicki Brandelius, 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: Kicki Brandelius | 2005-02-12 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 050212: Långsjön och Bölösen grp 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Långsjön och Bölösen grp 4 12/2 -05 

Vi var totalt 17 personer som drog iväg till Långsjön för några timmars skridskoåkning. Vi 
delade upp oss i en grupp 3 och en grupp 4. 
Vi klev på Långsjön vid badplatsen vid sjöns södra ände och åkte norrut utmed sjöns västra 
strand. Det var näst intill vinstilla och underbar is hela vägen upp till Koled som ligger vid 
sjöns norra ände. Där fick vi gå ca 100 meter för att komma över till Bölösen. Våran tur på 
Bölösen började med en 11-fika efter någon enstaka kilometer. Efter fikat åkte vi på 
underbar is norrut genom Långstasundet. Tanken var att försöka runda Näset och ta oss 
tillbaka till Bölösen genom en kort vandring över näset vid Mon. Denna plan gick dock som 
dom flesta planer gör, nämligen i stöpet. Isen tog slut i Långstasundets norra ände. Ingen is 
fanns i sikte norrut eller västerut varför vi bestämde oss för att åka tillbaka söderut och 
sträcka ut Bölösen och Långsjön så mycket som möjligt.
Dom tidigare så perfekta isarna blev efter ett tag mjukare i ytan. Skridskoskenan gick 
igenom ytan med ett par millimeter vilket orsakade en ryckig åkning som inte alls var lika 
härlig som den varit någon timme tidigare. Detta fenomen förundrade mig då temperaturen 
bara var någon enstaka grad över 0. Vi tog ytterligare en rast på en liten ö i Långsjön.
Turen var till en början en ren och skär njutning men njutningen avtog lite sista timmen pga 
att ytbärigheten blev sämre. Detta orsakade dock inga stora problem. Totalt sett var det en 
mycket fin tur som jag tror att alla känner sig nöjda med.

Is

Istjocklek: 8-15 centimeter
Under förmiddagen bra bärighet. Såg dock tendenser till ej färdigstöpt överis.
Isens ytbärigheten blev sämre efter ca kl 12-13. Troligen pga att isen ej var helt 
färdigstöpt efter veckans snöfall.
Små områden med glasis. Orsakar dock inga problem.
Ytan lite ojämn men detta orsakar heller inga problem.
Riskbedömning: Låg risk 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 32 km +2 grader. Nästan vindstilla. 
Molnigt. 

Mats Görrel/KG Ståhl 

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

Tillbaka | Rapport: Mats Görrel | 2005-02-12 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050212150147.html [2005-05-08 11:23:51]
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Turrapport 050206: Gapern grupp 6@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern grupp 6 6/2 -05 

Vi som ledde turen fick med oss 9 pigga förväntansfulla skridskoåkare, en del på sin första tur 
efter grundkursen.Det var ett duktigt gäng goda åkare. Vi startade från Killstad, åkte västra 
kanten norrut på den fina stöpta kärnisen. Vid Svedenäs-Hasselbol frös vattnet på ytan som 
kändes hindrande så vi vek av mot Udden och vidare norrut. Vi sneddade över mot 
Getbolsholmarna där vi rastade på norra sidan i lä.

Mestadels fin-fin is på Gapern 

Vi rundade öarna tillbaka mot Udden och fortsatte österut efter Duvenässidan i lä och vände 
före Lövnäs tillbaka till Killstad. Olov tog en liten extra sväng med några som ville prova grupp 
5 tempo.

Is

Väl stöpt slät kärnis 10 cm, Söder Getbolsholmarna 5cm
ett par råkar ej något hinder att passera. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 15-16 km Mulet men uppehåll + 2 grader Ingrid Andersson, 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: Ingrid Andersson | Foto: Olov Bergqvist | 2005-02-06 | Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050206195016.html [2005-05-08 11:24:01]

javascript:history.back()
mailto:jan.ingrid@telia.com
mailto:olov@bergqvist.info
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/alster.html


Turrapport 050206: Gapern grupp 3 fortsättning@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern grupp 3 fortsättning 6/2 -05 

Efter Håkan Stöd%B4s oturliga plurrning anslöt delar av gruppen till grupp 4. Vi följde med 
dem runt Gapern i stort sätt ända till norra änden. Där vek vi av för att ta oss till bilarna som 
stod i Killstad. Grupp 4 hade sina bilar i norra änden. Inga mer tillbud!

Is

Fin is men med en del vindbrunnar och svagare partier, främst inne vid land. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 37 Mulet och några grader varmt Håkan Örtqvist 

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

Tillbaka | Rapport: Håkan Örtqvist | 2005-02-06 | Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050206192052.html [2005-05-08 11:24:11]
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Turrapport 050206: Gapern (grp 5)@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern (grp 5) 6/2 -05 

Gick på vid Killstad och åkte söderut. Träffade på en besvarlig råk omgående så vi fick gå en 
bit innan vi kunde fortsätta i den södra viken. Fortsatte förbi Finnsnäs och tog första fikat på 
Udden. Därefter mot Uddevik där vi vände och äkte på östra sidan tillbaka. Isen tunnade 
emellertid ut när vi skulle vika av mot väst så vi fick åka tillbaka och gå över mot Lövnäs. 
Efter ytterligare en fikapaus tervände vi till bilarna.

Is

Mestadels hård kärnis men lite tendenser till överis på några ställen. Mellan 5 - 10 cm 
tjock. Flera besvärliga råkar som vi inte tog oss över. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

24 1 25 km Mulet 1-2 plusgrader samt lätt 
sydvästlig vind. 

Lennart Romberg, 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 | 2005-02-06 | Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050206173011.html [2005-05-08 11:24:23]
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Turrapport 050206: Gapern grupp 4 tempo@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern grupp 4 tempo 6/2 -05 

Start från norra änden av Gapern vid Långviken. Lätt motvind ned mot Udden efter västra 
stranden. Vi åkte fram till Svedenäs där vi vände över till Duvenäsudden. Vi åkte nu vidare 
runt resten av Gapern rundade Söderön och fick härlig medvindsåkning från Örnäs och 
tillbaka mot bilarna.
Vi fick dock göra halt vid Arnäset för att runda två besvärliga råkar med öppet vatten och 
mjuka iskanter. 
Gruppen var mycket nöjd med dagens härliga tur på Gapern med mestadel slätt och hård is.

Turspår (60KB) 

Is

Mestadel hård och slät kärnis 10-12 cm. En del råkar finns med öppet vatten och mjuka 
iskanter. Partier med tunnare is 3-5 cm noterades vid västra stranden mot Söderön samt 
mitt på Gapern vid Getebolsholmarna 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 1 42 km Mulet väder, +3 grader samt 
svag sydlig vind  

Olle Åström, 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: Olle Åström | GPS: Jan Lundbäck | 2005-02-06 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050206161824.html [2005-05-08 11:24:29]
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Turrapport 050206: Gapern grupp 5 (hasse)@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern grupp 5 (hasse) 6/2 -05 

Start vid Killstad och efter ett försök mot syvästra delen så vände vi kosan mot Svedenäs 
och följde södra stranden ner mot Nordön där det blev första fika. Sedan åter längs norra 
stranden och ett försök att nå Getbolsholmarna från Arnäset men där var isen tunnare med 
en omöjlig råk så det blev en sväng åter innan hemfärden kunde ske längs kända stråk.

Is

Torr genomstöpt is med råkar. 
1/6 plurrning (våta fötter)av Åke vid försök att komma över första råken. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 1 26 km Mulet, sydlig vind Hasse Eriksson, Annika Krook, 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: Hasse Eriksson | 2005-02-06 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050206160738.html [2005-05-08 11:24:55]
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Turrapport 050206: Gapern grupp 3, 6/2@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern grupp 3, 6/2 6/2 -05 

Skridskoturen startade vid badplatsen Killstad med rikning söderut på Gapern. I södra delen 
fanns en besvärlig råk som gjorde att vi valde landvägen en kort sträcka. Därefter gick 
färden norrut längs den östra sidan upp mot Udden. Målet var Nordön i den östra delen av 
Gapern. Isen var mycket bra med untantag för vindbrunnar och slurphål. Vid sundet vid 
Uddevik genades det tyvärr för mycket vid den udde som finns där, vilket föranledde 
plurrning. För dåligt avstånd till ledaren, trots påpekanden, ledde till att även åkare nummer 
två plurrade. Vid plurrningen fick Håkan ett skrapsår vid tinningen (hjälm?) vilket gjorde att 
vi åkte hemåt igen.

Is

Bra och hård is men tunn på några ställen med en hel del slurphål och vindbrunnar. Några 
besvärliga råkar bl a vid Uddevik.  

Antal Grp Olycksf. Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

7 1 1 2 15 km Mulet , milt, svag 
sydlig vind 

Håkan Stööd, 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: Bo-Göran Nilsson, | 2005-02-06 | Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050206141508.html [2005-05-08 11:25:04]
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Turrapport 050206: Ledardag Bergslags Kanalen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Ledardag Bergslagskanalen 5/2 -05 

Vi grupp 4 + några grupp 5 åkare startade i Lundedet över Alkvettern först i motvind sedan 
gick hela sträckan i medvind. Vid Frövetten utökades gruppen med några som föredrog endast 
medvinds åkning.

Efter övergången från Frövettern till Ulvettern

Vi följde den utstakade sträckningen på Bergslagsrännet till Filipstad. En härlig tur på jätte fina 
isar i kraftig medvind för att hinna till Filipstad före kl. 16.00 för den hägrande ölen.

Grupp 3:s rapport

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 50 Dis, lätt regn Gunnar Blomquist/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 | Foto: Olov Bergqvist | 2005-02-06 | Bergslagskanalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050206080123/index4.html [2005-05-08 11:25:14]
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Turrapport 050205: Bergslagskanalen Gr3@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Bergslagskanalen Gr3 5/2 -05 

Jag måste erkänna att jag var tveksam när jag hörde att vi på ledardagen skulle åka 
Bergslagskanalen. De två senaste turerna har inte varit lyckade. Denna gång visade sig dock 
Bergslagskanalens sjöar från sin allra bästa sida. Blankis i stort sett hela vägen. Vatten på 
ytan störde inte alls. Vi hade rejäl medvind (6 - 8 m/s) 95% av turen, vilket gjorde att det gick 
undan.
Vi startade denna gång i Lonnens sydvästra ända. Sedan följde vi gamla kända spår.

Innan vi gick av Ullvettern tog vi denna bild.

Enligt Leif Ls GPS blev färdsträckan ca 60 km. Min egen stod på 52 km, men den hade stått 
still en stund. Vid målet följde vi en gammal tradition. Vi stormade in med våra blöta kläder på 
en närbelägen Pub och intog en öl. Tänk så gott en öl smakar då.

Grupp 4:s rapport

Is

Mestadels blankis med varierande vattenskikt på. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 60 Disigt , gråmulet och blåsigt Mikael Skog, Håkan Stööd 

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

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050206080123/index.html (1 of 2) [2005-05-08 11:25:33]



Turrapport 050205: Bergslagskanalen Gr3@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport&foto: Jan Lundbäck | 2005-02-05 | Bergslagskanalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050206080123/index.html (2 of 2) [2005-05-08 11:25:33]
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Turrapport 050204: Ledarkursavslut på Gunnern@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Ledarkursavslut på Gunnern 30/1 -05 

Ihopsamlinsheat från flera 'årskurser' kom till avslut. Dimmig början på dagen förvändes till härligt solsken 
på snötäckta vackra Gunnern.

 
Torgny Ericsson leder gruppen 

Ledarkandidaterna tog hand om gruppen som startade i söder och drog mot det smala sundet som leder till 
norra delen av sjön. Snön gjorde det delvis trögt och styrande. Ledarna tyckte det var läge för fika i sundet, 
men var? Under exploateringen av stranden bar det sig inte bättre än att den i luften hängande 
strandiskanten brast under tre av ledarna som blev varierat blöta men klarade skridskorna från skada. 
'Lärarna' som avvaktade en bit ut på sundet kunde inte hålla tillbaka ett gott skratt. Fikapausen blev av 
ovan nämnda orsak längre än ordinärt. Vände gjorde vi senare vid den vackert belägna kyrkan i 
Gunnarskog efter att ha passerat lodjursspår. Fin retur söderut med sol i ansiktet.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050204172844/index.html (1 of 3) [2005-05-08 11:25:46]



Turrapport 050204: Ledarkursavslut på Gunnern@Vänerskridsko

 
De nya ledarna tilldelades en varsin SLK-flagga.

Hans Erlandsson Mikael Lundström Torgny Ericsson Kicki Brandelius

Vackra isformationer i bakgrunden (96KB) Bad före fika (112KB)

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

6 1 3 15 km Sol, svag vind, enstaka 
minusgrad. 

Kicki Brandelius, Mikael 
Lundstöm, Torgny Ericsson, 
Hans Erlandsson 

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/04-05/20050204172844/index.html (2 of 3) [2005-05-08 11:25:46]



Turrapport 050204: Ledarkursavslut på Gunnern@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport&foto: Carl Gustav Liljeberg | 2005-02-04 | Arvika 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050204172844/index.html (3 of 3) [2005-05-08 11:25:46]
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Turrapport 050130: Bergslagskanalen med skogsåkning@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Bergslagskanalen med skogsåkning 30/1 -05 

Vi passade på tillfället att haka på tjejhelgens möjlighet till medvindstur från Ullvetterns 
sydände till Filipstad. Till en början tänkte vi utvidga turen med åkning söderut i de vikar vi 
hittade efter färdvägen. Efter att ha känt på motvinden några korta sträckor sansade vi oss 
och tog extrasvängar där det gick för sig utan längre motvindssträckor.

Första fika intogs på historisk mark: sommarstugan som Mikaels föräldrar innehade på 
Storöns ostsida (Öjevettern)till Mikael var sju år. Mikael konstaterade något besviket att 
utedasset var rivet...

Medvinden gav rask framfart på finfina isar och efter att ha passerat Lungsund beslöt vi oss 
för att erövra en (troligen) ny sjö för Solstaskäret, den lilla, vackra Lill-Lungen. Vi prövade 
att ta oss de fyra decimetrarna uppströms på skridsko och kom flera hundra meter genom 
översvämmad skog med fin is. Till sist hade alla trampat igenom den allt tunnare isen, så 
sista biten gick vi.

Sydändan täcktes av ca 4 cm is som delvis var fastfruysen. Lennart Hellsten, som gjort en 
dubbel axel på Gapern dagen innan, (=axeln ur ledx2) genade dreikt till den utmärkta isen 
norrut. Snett emot S Lungstorp tog vid apostlahästarna åter till Stor-Lungen där vi kom ut på 
isen mitt emot Lungälvens utlopp.

Strax innan Bjurbäckens slussar morsade vi på en tjejgrupp som tog några kilometer buss 
förbi kanalens något trista isyta. Strax innan Aspen kom vi ikapp nästa tjejgäng och kunde 
slappna av - vi var inte sist.

En fika på en udde i Aspen gav tjejerna färsprång på nytt. Vid forna järnvägsknuten 
Daglösen var vi åter ikapp, tog en sväng söderut på Daglösen grymt fina is innan vi gled med 
vinden norrut mot Filipstad.

En strandgata(=landkalv) tog oss förbi en bra bit av den mindre roliga partierna in mot 
Filipstad och bussen.

Is

Kärnis, 7-15 cm. Mestadels slät. Litet sörjigt och blött, samt fastfrusna grenar och löv på 
kanalen. Några parter i norra Daglösen med delvis fastfrusen snö. I övrigt tunt, icke 
styrande lager av blöt snö på hård yta. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 56 km +2, vind SV vridande mot V, mulet, 
studntals solaning 

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: Ulrik Scheller | 2005-01-30 | Bergslagskanalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050130195424.html [2005-05-08 11:26:35]
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Turrapport 050130: Tjejer på tur -Bergslagskanalen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Tjejer på tur -Bergslagskanalen 30/1 -05 

Den stora frågan på söndag morgon, Tjejhelgens tredje dag, var om det verkligen kunde bli 
bättre än de två tidigare dagarnas turer. Och - det kunde det! Med vinden i ryggen och bussen 
på lämpliga ställen för kortare transport, fick vi återigen ta våra numera teknikslipade 
skridskoskär över vidderna. Ulvettern gick i ett huj, liksom Öjevettern och Lungen. Vid 
Bjurbäcken liftade några med bussen till Daglösen, medan resterande snirklade sig fram i 
kanalen och på Aspen. Väl framme i Filipstad hade vi ytterligare 3,5-4 mils skridskoåkning i 
benen.

 

Trötta, nöja och mycket glada poserade vi framför kameran med Filipstads kyrka i bakgrunden 
innan det var dags att sätta punkt för 2005 års Tjejhelg. Vi är många som redan längtar till 
nästa år!

Is

Mestadels fin slät kärnis med ett tunt snötäcke som inte hindrade åkningen. Sista biten in 
mot Filipstad ökade snötäcket något och där fanns också partier med fastfrusen snö. 
Varierande istjocklek (7-15), några vindbrunnar med tunt islager framförallt på Ulvettern. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

31 3 3,5-4,2 mil svag till måttlig 
vind, mulet, +2 
grader 

Christina Olin-Scheller, Kicki 
Gräsberg, Elaine Magnusson, 
Inger Persson, Kerstin 
Richardsson 

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/04-05/tjejhelg/index.html (1 of 2) [2005-05-08 11:26:54]



Turrapport 050130: Tjejer på tur -Bergslagskanalen@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Christina Olin-Scheller | Foto: Gunita Cruse Ståleby | 2005-01-30 | 
Fotoalbum | Bergslagskanalen 
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Turrapport 050130: Tur i oturen på turen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Tur i oturen på turen 30/1 -05 

Lars Skålén, Ove Eriksson o undertecknad beslöt att prova på Gaperns isar. Efter ca 1 km 
åkning så drabbades vi av materielfel. En av mina bindningar lossade. Skridsskon är av 
hällösa typen. Klena skruvar& grejer, komplicerad konstruktion gjorde att inte klarade en 
lagning. Jag lommade iväg upp till landsvägen och Lars o Ove åkte tillbaka till startplatsen. 
PÅ vägen dit plurrade Ove till knäna. Ett issflak alldeles intill stranden gav vika. När vi 
återsågs vid landsvägen såg vi det komiska i turen. 2 km åkning med ett materielfel o en 1/2 
plurrning. Måste vara en av de kortaste turerna i föreningens historia. Tur var att det 
inträffade så nära startplatsen.

Is

0,5 cm snö på blank kärnis 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 2  Lars Skålén 

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

Tillbaka | Rapport: Jan Lundbäck | 2005-01-30 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050130164320.html [2005-05-08 11:27:37]

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


Turrapport 050130: Torsholmen ToR@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Torsholmen ToR 30/1 -05 

Start vid KSS klubbstuga på 
Kanikenäset. Något lite motvind på 
Hammarösjön innan rundningen av 
'Plåtkärringa'. Sedan gick det raskt till 
Tynäsudde där vi passerade några 
råkar. Vi tog oss runt Larbergsviken 
och genom Rävösundet där isen var 
något tunn. Kaffepaus togs vid KKFs 
klubbstuga på Torsholmen tillsammans 
med Leo och Erlings grupp. Hemfärden 
gick i samma spår som ut. Vid KSS 
avvek 3 st. och vi andra tog en extra 
sväng in mot vassarna utanför 
Nolgård. En härlig dag i skärgårdsmiljö 
med trevliga och intresserade 
deltagare.

Is

Fin is som tack vare mildvädret inte hade påverkats av den snö som kom under lördagen. 
Råkar finns vid Tynäs spets samt något tunn is vid Rävöpassagen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 1 26 km Gråmulet men något uppsprickande, runt 
nollan. 

Åke Noord och 
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&foto: Åke Noord | 2005-01-30 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050130160902.html [2005-05-08 11:27:45]

javascript:history.back()
mailto:ake.noord@bredband.net
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern/nvanern.html


Turrapport 050130: Äntligen Vänern@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Äntligen Vänern 30/1 -05 

Något oroliga för hur nattens skiftande väder hade påverkat isen kunde vi vid start från 
Mariebergsviken konstatera att det milda omslaget gjort isen suveränt fin. Vi tog oss från 
Mariebergsviken till Lövnäs, vidare via Tynäs ut till Torsholmen. Efter kaffepaus vid 
kanotföreningens stuga fick vi uppleva Karlstad by skridsko, Först Karlstad hamnen sedan in 
till Löfbergsskrapan och därefter kanalen in till Kafe Slusswakten där sista kaffet intogs. 
Visserligen på bryggan men ändå. En härlig tur med en mycket disciplinerad grupp som 
avslutades i solsken på Mariebergsviken. Stort tack till utmärkta ledarna Leo och Erling.

Is

Fin is som tack vare mildvädret inte hade påverkats av den snö som kom under lördagen. 
Råkar finns vid Tynäs spets samt något tunn is vid Rävöpassagen.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 36 km Molnighet som sprack upp 
under dagen.  

Leo Rudner och 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: Christer Svensson | 2005-01-30 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050130144648.html [2005-05-08 11:27:57]
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Turrapport 050130: Tjejtur på Hjälmaren@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Tjejtur på Hjälmaren 29/1 -05 

Efter vår fina tur på fredagen var det många förväntansfulla skridskoåkare i bussen lördag 
morgon klockan 8.00. Idag var det Hjälmaren som stod på programmet. Vid tiotiden var all 
utrustning på och med vinden i ryggen bar det av från fågelsskyddsområdet Oset strax utanför 
Örebro city. 

 

Första timmen ägnades åt att med Mikael Skoghs hjälp slipa åktekniken och likt 
skridskoprinsessor dansade vi sedan över Hjälmarens fina is mot slutpunkten Nannberga. Väl 
där hade vi åkt cirka 4 mil med några landhugg för att underhålla vår chafför Fredrik. Kanske 
ägnade vi honom lite väl mycket uppmärksamhet eftersom vi helt undgick att se hur fyra goa 
Solstaskärspojkar hade gjort upp en välkomnande eld och så gärna hade rått om oss en stund. 
Sorry grabbar! Det ska aldrig hända igen! På snirkliga vägar återvände vi sedan via Arboga till 
Karlstad där ölen och middagen väntade oss.

Is

Fin mestadels slät kärnis. Varierande istjocklek (5-20cm) 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

28 3 3,5-4 mil svag vind, mulet, cirka -2 
grader 

Christina Olin-Scheller, Kicki Gräsberg, 
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!

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/tjejhelg/20050130183420.html (1 of 2) [2005-05-08 11:28:05]



Turrapport 050130: Tjejtur på Hjälmaren@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Christina Olin-Scheller/ | Foto: Gunita Cruse Ståleby | 2005-01-30 | 
Fotoalbum | Närke 
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Turrapport 050130: Ledarhelg Nysockensjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Ledarhelg Nysockensjön 29/1 -05 

Utbildningvänlig is på Nysockensjön, ledare och blivande ledare fick prova på varierande 
istjocklek och fenomen.Turen gick via Ny kyrka via västra sidan fram till sundet Olebynäset, 
därefter östra stranden till ca 2km syd Åmotfors. Ca 2-3 cm snö inte på något sätt 
hindrande.Deltagarna fick vidare prova på kolon och paråkning. Dagen avslutades med en 
'uppvärmningstur' på Värmeln ca 7km (området kring Skärmnäs, därefter fick de blivande 
ledarna prova att gå igenom is - alla klarade detta plus att komma upp igen, tyvärr lämnade 
vi ett stycke skridsko ! Kvällen avslutades med TP (fråga ledarna hur det slutade :)) på 
Hagegården.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 23 Tidvis lätt snöfall 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: Torgny Ericsson | 2005-01-30 | Arvika 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050204172844/20050130092651.html [2005-05-08 11:28:16]
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Turrapport 050129: Marschaller på Mariebergsviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Marschaller på Mariebergsviken 29/1 -05 

Klockan tre körde Malin och jag ner den fullpackade bilen till Mariebergsskogens parkering. 
Strax efter kom Börje med grillen. Åke mötte på isen med skridskor. 
Vi satte igång att bygga upp för korvgrillning och servering på isen. Samtidigt gick diskussion 
om vi skulle ploga eller inte. Tillslut försvann Åke för att hämta fyrhjulingen. 
Vi andra började försöka tända marschallerna. Det blåste en del så den 'tändgel' som jag 
tänkt använda inspirerad av Lennart Hellstens bensin från förra året fungerade inte. En 
snabb shoppingtur efter rödsprit, visade att rödsprit var bättre, men inte jätte bra. Tillslut 
fick det bli det klassiska sättet, tänd en marschall och låt den tända en till, låt dessa tänd två 
och snart är hela universum fyllt med marschaller, i alla fall nästan.
Problemet är då att få ut marschallerna. Ett stort tack till Lennart Romberg, Rune Wallquist, 
Lars Carlsson mfl som hjälpte till att få ut marschallerna.
Under tiden så kom Åke tillbaka med fyrhjulingen och snabbt plogade han en bana. Det blev 
väldigt fint och framförallt så markerade det banan. Jag fick pröva på att köra och det var 
riktigt roligt i den lilla snön, men det är nog tufft när det är mycket snö.
Så kom folket och med dem banchefen. Han och jag räknade genom att han åkte runt och 
räknade hur många han passerade och jag räknade hur många som passerade den punkt där 
jag stod från att han åkte iväg och han kom tillbaka. Summan av våra två räkningar blev 
ungefär 100. Med hänsyn till att folk stod runt vid sidan av, några hann gå innan de sista 
kommir så var det säkert 300 totalt nere på isen. Inte så dåligt.
Försäljningen gick bra, även om ledardagen lär bjuda på korvgrillning...
Det blåste aldrig så mycket och blåsten avtog. Kring 0 gjorde hela tillställningen riktigt 
trevlig.
Bland besökarna märktes vår nya ordförande som tyvärr hann gå av banan innan 
representanter från friluftsfrämjandet i Kil och Hammarö fick möta honom. Ola Bjärnek, vår 
egen journalist på NWT kom och gjorde intervju med klubbens programansvarig och en 
medlem som aldrig kommit ut efter grundkursn. Ola trodde att vi åkt på Rinnen en gång 
denna vinter och att det var allt...
I vimlet firade, vid staketet mot Mariebergskogen Bola (stod visst om honom i NWT om 
jubilarer) 50 år med dryck, fina eldar, fyrverkeri och skridskoåkning. Lite överraskande för 
honom att det plötsligt plogas en bana för åkning och marscheller ställs ut eller så är han 
initierad medlem. Beslut om plogning togs klockan 15.30 och information om marschallturen 
gick första gången ut i början på veckan. Han kan väl inte planerat födelsedagen efter detta 
...
Herr Lagerbeck besökte isen. I sitt liv har han aldrig sett isen gå upp så tidigt och med andra 
ord har han heller aldrig åkte på nyis på Mariebergsviken i slutet på januari. Unikt!
Ett tack till Radio VÄrmlands redaktör Rosen och Nina för reklamen i radio. Men ändå är det 
synd att ett arrangemang som detta lämpligt för alla skridskoåkare inte lockar fler. Kanske 
ska vi satsa några kronor på reklam nästa år.
En riktigt fin kväll var det i alla fall.
Tack till alla som kom.

När jag var nere vid 20.00 för att bränna skräp var det fortfarande flera marschaller som 
lyste och något tiotal åkare på banan.

Is

Bra is på Mariebergsviken, 15 cm kärnis. Snön hindrar inte åkningen och plogningen kan 
göra att banan snabbt blir snöfri om det kommer värme. Risken för snöfras minimeras på 
banan. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

100 1 Individuell Mulet, kring noll, avtagande 
vind mot slutet nästan vindstilla 

Bengt Jakobsson 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050129213916.html (1 of 2) [2005-05-08 11:28:25]



Turrapport 050129: Marschaller på Mariebergsviken@Vänerskridsko

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2005-01-29 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 050129: Hjälmaren@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Hjälmaren 29/1 -05 

Vi var fyra grabbar som valde att följa med tjejernas buss till Hjälmaren. Vi fyra bildade och 
åkte i en egen grupp.
Vi steg på strax utanför Örebro. Vi åkte sedan rakt österut över Hemfjärden bort till Norra 
Ässundet där vi intog dagens första fika. 
Efter fikat fortsatte vi österut över Mellanfjärden. Vi åkte utmed norra strandkanten och 
tittade på stora vackra herrgårdar/slott. Vid Björkön åkte vi rakt söderut till Göksholms slott. 
Efter en titt på slottet tyckte vi det var dags att åka och titta på platsen/minnesstenen där 
Engelbrekt blev mördad på 1400-talet. Där intog vi dagens andra fika tillsammans med en 
grupp från Linköpings skridskoklubb.
Efter fikat åkte vi norrut och följde norra strandkanten och rundade Lungers udde. Därefter 
åkte vi till Nannberg där bussen skulle hämta oss klockan 4. Vi var dock framme redan 
klockan 3 och tänkte att vi tänder en liten brasa på rastplatsen på Nännön som ligger precis 
vid Nannberga. Vi tänkte fjäska lite för tjejerna med denna eld men det var helt bortkastat. 
Tjejgrupperna for förbi våran eld utan att så mycket som göra en ansats till att stanna. 
Slokörade fick vi åka till bussen i tron att vi var sista grupp. Visade sig dock att tjejerna inte 
bara for förbi våran fina eld utan dom for förbi bussen också! Dom fick stopp först ett par 
kilometer söder om landstigningsplatsen och först efter några telefonsamtal kom dom 
tillbaka. 
Det blev summa summarum en väldigt trevlig tur på en vacker sjö med bra is.

Is

Israpport för Hjälmaren:
Istjocklek: 5-20cm (väldigt varierande över sjön)
Iskvalitet: bra bärighet lite tunna snödrev som dock ej hindrade åkningen.
Uppmärksamhet för vindbrunnar och tunn is mellan Björkön och Lunger udde.
Tunn is i Norra Ässundet. Stor försiktighet krävs.
Norra sidan av sjön har bättre/jämnare is än södra sidan.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 45-50km -5 grader, tunna moln, näst intill 
vindstilla 

Mats Görrel/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: Mats Görrel | 2005-01-29 | Närke 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050129202519.html [2005-05-08 11:28:35]
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Turrapport 050129: Gapern grupp 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern grupp 4 29/1 -05 

Start vid badplatsen Killstad, där grupp 4 delade upp sig på en snabbare och en normal 
grupp 4. Fördelningen blev ca 50/50. Men dock med kontakt under dagen så manskapsutbyte 
mellan grupperna kunde ske. Isen överlag väldigt bra, dock några vindbrunnar som låg 
lömska under det fina snötäcket. Snitthastigheten för den normala grupp 4 blev 13,9 km/h. 
Den snabba leddes av Lennart Hellsten som även försökte axeltackla isen, med resultatet av 
en axel urled. 'Hilti' Lennart bet ihop och fortsatte som om inget hänt. Slutspurten i lätt 
motvind och snöfall.

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

25 2 1 32-39 km Underkylt regn som övergick i 
snö 

Valter Lindén / 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: Jesper Bood | 2005-01-29 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050129170532.html [2005-05-08 11:28:43]

javascript:history.back()
mailto:jesper.bood@bredband.net
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/forshaga-karlstad.html


Turrapport 050129: Gapern gr.5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern gr.5 29/1 -05 

Vi startade som vanligt vid badplatsen i Killstad. Efter lite besvär med råken öster om 
Näsudden vände vi och följde västra stranden norrut. Vid Duvenäsuddens östra sida i höjd 
med Lövnäs grillade vi korv och hade en skön paus. Nu började lite motvind och ett lätt 
snöfall som besvärade oss glasögonprydda med isbark på glasögonen! Vid näset före Nordön 
vänd vi hemåt efter östra stranden. En kort 'ståfika' intogs i höjd med udden Udden innan vi 
åter var tillbaka vid Killstad. 

Is

Jämn och fin is, betryggande tjocklek.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

31 1 23 km Gråmulet och lätt kortvarigt snöfall, några 
minusgrader 

Åke Noord och Annika 
Krook 

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

Tillbaka | Rapport: Åke Noord | 2005-01-29 | Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050129160033.html [2005-05-08 11:28:51]
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Turrapport 050129: Kanikenäset-Torsholmen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Kanikenäset-Torsholmen 29/1 -05 

Vi var 17 st som gick på vid Kanikenäsets Småbåtshamn kl 
9,30 i lätt underkylt regn. Först åkte vi in till Löfbergs-
Skrapan och till Ankersbron, därefter norr om Röskärmed 
kurs mot Lövnäs och Tynäs. Vid Lilla Rävösundet är det som 
vanligt l%EDte tunnare i mittfåran så vi höll oss efter södra 
kanten och fikade ilä uppe vid klubbstugan på 
Torsholmen.Efter fikat fortsatte vi mot Rud, men strax före 
Lindenäs tunnade det ut till 3,5cm ett hugg med piken alltså 
dags att vända hemåt samma väg tillbaka som på utresan. 
Kl 12,30 var vi tillbaka vid Kanikenäset. 12st tackade för sig 
och åkte hem. Vi var fem st som tog ensnabbfika och fortsatte sedan förbi Bergholmen och 
en bit in på Sorgforsådran och förbi Svensholmen och passerade över Morbrorsådran vid 
Nolgård, där det är betydligt tunnare och närmare Hammaröledensaknar älven is. Eftersom 
det under sommaren har röjts vass i området så finns det mycket stora ytor att åka skridskor 
på mellan Nolgård och Hammarsudde. Sista etappen avslutades i ymnigt snöfall.

Spår till Turrapport Kanikenäset-Torsholmen utan extra sträckan på ca 8km som några tog. 
(20KB)

Is

10-12 cm kärnis, 1cm snö,tunnt i mittfåran genom Rävösundet,vid Lindenäs 3,5 cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 42 km Underkylt regn som övergick i snöfall, 
-2, svag SV 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: Erling Andersson | GPS: Pär Dahlström | 2005-01-29 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050129155415.html [2005-05-08 11:29:06]
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Turrapport 050129: Gapern runt, grupp 3@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern runt, grupp 3 29/1 -05 

En härlig strandnära tur på Garpern i friskt tempo. Vi höll en snittfart på 17,4 km/h och 
åktiden var 2h 40 min samt 1h sammanlagt pausande. Henrik ledde gruppen på bästa sätt 
och var inne i minsta lilla vik. 
Fuktigheten i luften gjorde att det la sig en tunn ishinna på mina glasögon så sikten blev 
något begränsad. 
Om någon i klubben har en gul sommarstuga längs vattnet kan det vara läge att bege sig dit 
och ta en titt, en tall har fallit över huset, men det såg inte ut att vara skadat. 

Is

Mycket fin is, bitvis skrovlig. Stor råk mittemot Killsta badplats.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 46 km Lätt snöfall, några minus grader, fuktig luft 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: Stefan Lautmann | 2005-01-29 | Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050129144148.html [2005-05-08 11:29:27]
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Turrapport 050128: Succéstart på tjejhelgen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Succéstart på tjejhelgen 28/1 -05 

Ett busslast med åksugna tjejer från Italien, Schweiz, Göteborg, Vänersborg, Uddevalla, 
Stockholm och Karlstad vällde ut ur bussen vid Rud på Hammarö för medvindsåkning till 
slutdestinationen Nöjesfabrikens pub i Karlstad.

Vi åkte strandnära och passerade Torsholmen (Jolleseglarna KKF), Rävösundet, Tye, Tynäs, 
Lövnäs, diverse vassvikar, KKF/KSS, Löfbergsskrapan, Slusscaféet för att slutligen kliva av isen 10 
meter från vårt vattenhål. Ledarna 'ber å få tâcke' deltagarna som bjöd på en omgång! 

 

Vi tackar även Erling, Leo och Evert för bra rekning och ledsagning!

Det var en upplevelse att kunna åka ända in till centrum!

Is

Kärnis med lite pudersnö på. Några små partier med vrakis.
Istjocklek +-8 cm. Se upp för vindbrunnar och tunnare nyis! 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

28 2 1,5-2,5 mil Vindstilla, 0 grader, klart till 
soligt 

Nina O-Scheller, Annelie Blom, 
Kristina Gräsberg, Kerstin 
Richardsson 

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/04-05/tjejhelg/20050128200520.html (1 of 2) [2005-05-08 11:29:36]



Turrapport 050128: Succéstart på tjejhelgen@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Kristina Gräsberg | Foto: Gunita Cruse Ståleby | 2005-01-28 | Fotoalbum | 
Norra Vänern 
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Turrapport 050125: Månskenstur på Alstern@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Månskenstur på Alstern 25/1 -05 

Kvällen bjöd på en fantastisk tur i månsken. Vi startade i sjöns nordvästra del och följde 
längs stranden till dess södra del, här fick vi vända pga alltför tunn is. Strax norr om Alsterns 
Värdshus intog vi vår kvällsfika. När vi kom åter till våra bilar så var det ingen av oss som 
ville åka hem, varför vi gjorde en kortare tur norrut.

Is

Hård kärnis, 4-8 cm. Vissa partier tunnare. Tunnare vid sjöns norra del. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 9 km Månsken - 6 grader Valter Lindén 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: Per Andersson | 2005-01-25 | Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050125214237.html [2005-05-08 11:29:48]
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Turrapport 050125: Månsken på Mariebergsviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Månsken på Mariebergsviken 25/1 -05 

Mariebergsviken bjöd pangis. Månen gav litet extra ljus till hjälp åt gatu- och lägenhetsljusen 
som speglade sig som julgransbloss i isytan.

 

Några varv runt-runt med ena riktningen fin medvind och den andra gick bra ändå.

Is

4-8 cm is av bästa märke. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 - -4, månsken 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 | 2005-01-25 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050125211811.html [2005-05-08 11:30:04]
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Turrapport 050123: Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rinnen 23/1 -05 

Ganska soligt, 4 grader kallt, lite trögåkt pga snö men fint underlag. 

 

Is

8 cm kärnis täckt med 2-3 cm lös snö. Öppet vatten vid åmynningar och sund. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

21 1 25 km -4 gr, ganska soligt, nästan vidstilla 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: Sven Redin | Foto: Ann-Catrine Lundbäck | 2005-01-23 | Högboda-
Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050123210220.html [2005-05-08 11:30:19]
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Turrapport 050123: Sju sjöar norr om Gunnarskog@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sju sjöar norr om Gunnarskog 23/1 -05 

Start vid södra änden av Bergsjön. Därefter utmed västra stranden på en underbart slät lätt 
snötäckt is upp till norra änden av sjön. Åkbart ungefär fram till småöarna. Promenad på 
vägen över till Räköken. Fortsatt fin åkning i mycket lätt bromsande snö upp till och runt 
Lillsjön och Nordsjön och därefter åter söderöver. Promenad tillbaka till Bergsjön för åkning 
med solen i ansiktet. 
Biltransfer till Stor-Treen. Start i sydöstrahörnet. Ett strandnära varv runt de två sjöarna 
Treen. Därefter åter biltransfer denna gång till Trehörningen för en liten sväng runt sjön 
under den uppåtgående månens allt starkare sken. 

Is

Stabila isar med 1-2 cm tjockt lager endast lätt bromsande snö. Snön är bara på ett fåtal 
ställen ihoppackad i mindre relativt lättforcerade drivor. På Trehörningen är isen delvis mer 
svåråkt med styrande snö.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 58 -3, övervägande soligt, svag vind Valter Lindén, Mikael 
Skog 

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

Tillbaka | Rapport: Per Björkengren | 2005-01-23 | Gunnarskog-Mangskog 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050123193707.html [2005-05-08 11:30:31]
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Turrapport 050123: Solstarännet@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Solstarännet 23/1 -05 

Solstaskärets första långfärdsskridskoränn med inslag av orientering, friluftsteknik, natur- och 
långfärdsskridskokunskap har gått av stapeln på sjön Rinnen. På skridskor en heldag i 
värmländsk natur, där uppgifter löses som poängsätts med hänsyn till genomförande och 
laganda. Åkning i egen takt. Varm dryck serverades. Varmkorv grillades vid målet.

 

Fina priser delades ut vid målet. För dessa tackar vi våra sponsorer: Magazinet, Team Sportia, 
Naturkompaniet, Solstaskäret och Bo-Göran Nilsson. 

Efter kontrollräkning blev vinnande lag Sommarro United. Resultatlistan i övrigt framgår av 
bilaga.

●     Resultat Solstarännet 2005
●     Fotoalbum (har du ett bra kort, skicka till Olov Bergqvist).
●     Preparering lördag 22/1
●     Rekning torsdag 20/1
●     Inbjudan Solstarännet 2005

Deltagarna hade att besvara en enkätfråga vilken som är trevligaste skridskosjö, resultatet 
blev:

1.  Rinnen 5
2.  Vänern 3
3.  Trehörningen 2
4.  Gapern 1
5.  Stora Gla 1
6.  Värmeln 1
7.  Alstern 1

Ett gott betyg till vår sjö!

Turspår på Skridskonätet (OBS! inloggning, se matrikeln sid 4).

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/solstarannet/index.html (1 of 2) [2005-05-08 11:30:42]
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Turrapport 050123: Solstarännet@Vänerskridsko

Is

2 cm tjock is med snö som pga kylan blivit litet kärvare. För det mesta fin åkyta under 
snön. Det mesta av tunna sund och f.d. landlöshet botade av helgens kyla. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

64 14 24 km Sol -9 till -3. Knappt någon vind. 
En underbar vinterdag. 

Åke Noord, Annika Krook, Bert-
Åke & Elisabeth Nyberg, Olov & 
Jon Bergqvist, Lena Skoglund, 
Erik Lidberg 

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 | GPS: Mathias Björklund | 2005-01-23 | Högboda-Frykerud 
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http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/solstarannet/resultat.html

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

Resultat Solstarännet 2005, 23/1 på Rinnen

Plac. Lag Tipsfrågor A B C D E Summa Distans: 372 m

 Maxpoäng 12 5 5 5 5 5 37 m+/- gissning

1 Sommaro United 12 5 4 5 5 5 36 21 393

2 Antikrundan I 10 4 5 5 5 4 33 120 492

3 Herrarna på hagen 11 5 3 4 5 5 33 141 513

4 TEKS IF 10 5 2 5 5 5 32 19 353

5 Team Borgvik 11 5 2 4 5 4 31 31 403

6 Bredberg 11 5 0 5 5 5 31 78 450

7 Firman 10 5 2 5 5 4 31 101 473

8 Blomquist 11 4 0 5 5 5 30 321 693

9 Isomaniac 11 4 0 5 5 4 29 18 390

10 Skogsstjärnorna 12 3 1 5 5 3 29 62 310

11 KKF 11 2 3 5 5 3 29 698 1070

12 Lars-Åke Persson 7 1 4 5 5 5 27 28 400

13 C2 10 3 0 5 5 3 26 15 387

14 Rännarna 11 3 1 5 5 0 25 62 434

A = Stafettåkning
B = Bränna av snöre
C = Trangiakök
D = Finn fem fel
E = Kasta sin egen livlina mot ett mål 

Tillbaka | 2005-01-23 
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Solstarännet 2005@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridsko, Karlstad 

 

Solstarännet söndag 23/1 2005 
(Reservdag söndag 13/2 2005)

- skridskoskär, medvind och motsol -

Solstaskäret långfärdsskridskoklubb inbjuder till ett långfärdsskridskoränn med 
inslag av orientering, friluftsteknik, natur- och långfärdsskridskokunskap. På 
skridskor får vi en heldag i värmländsk natur, där vi löser uppgifter som poängsätts 
med hänsyn till genomförande och laganda. Åkning sker i egen takt. Varm dryck 
serveras. Vi grillar varmkorv vid målet (ingår i avgiften). 

Förutsättningar

●     Planerad åksträcka är 2-3 mil
●     Rännet går i lag om 3-5 personer som ska åka ihop och gemensamt lösa 

uppgifterna. Laget leder sig självt.
●     Samlingsplats för åkning till skridskosjön utlyses på Solstaskärets 

telefonsvarare
●     Kostnad per lag är 100 kronor. Avgiften erläggs vid startplatsen.
●     Minst lagledaren (anmälaren) ska vara medlem i Solstaskäret
●     Fina priser
●     Eventuell avlysning, pga is- och väderförhållanden, meddelas på 

Solstaskärets telefonsvarare

Krav för start

●     Utrustningskrav som för deltagande i tur med Solstaskäret: Ispik/stavar, 
livlina, ryggsäck 35-40 l med midjerem och grenrem, vattentätt packat 
ombyte 

●     Egen matsäck, efter behov
●     Deltagande sker på egen risk

Anmälan

●     E-post till Solstarännetkommittén
●     Telefon till Åke Noord/Annika Krook: 054-185996

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/solstarannet/solstarannet2005.html (1 of 2) [2005-05-08 11:31:12]
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Solstarännet 2005@Vänerskridsko

Anmälda lag: 

1.  Lag Skogsstjärnorna
2.  Lag KKF
3.  Lag Rännarna
4.  Lag TEKS IF

5.  Lag C2

6.  Lag Borgvik
7.  Lag Antikrundan I
8.  Lag Lars-Åke Persson
9.  Lag Gunnar Blomquist

10.  Lag Sommarro United
11.  Lag Firman
12.  Lag Isomaniac
13.  Lag Herrarna på hagen
14.  Lag Bredberg

Text till telefonsvararen lördag 22/1

Solstarännet går av stapeln söndag kl 10.00 på sjön Rinnen med start från 
badplatsen i Rennstad i sjöns södra ände. Det finns cirka 2 cm snö ovanpå i 
huvudsak slät is, idag var det helt åkbart. De lag som var anmälda kl 17 idag är 
välkomna. Vi kan tyvärr inte ta emot några efteranmälningar efter denna utlysning. 
Vi räknar med att lagen är startklara på isen kl 10. Restiden från Karlstad är cirka 45 
minuter. Du tar lämpligen vägen norrut från 61:an genom Högboda upp till sjön. 
Försök att samåka i möjligaste mån. Kom ihåg att ta med startavgiften 100 kronor 
per lag. Välkomna! 

Solstarännetbrev 20/1

Idag har vi rekat vår sjö för Solstarännet, läs bifogad fil där du finner den 
information som vi har just nu. Ni får själva informera era lagkamrater.  

Med skridskohälsningar
Solstarännetkommittén
Olov, Lena, Åke, Annika, Bert-Åke, Elisabeth 

Tillbaka | Solstrännetinbjudan 2004 | 2005-01-22 
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Turrapport 050120: Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Prepareringstur:

Rinnen 22/1 -05 

Lördagen ägnades åt preparering av banan. Lasse Engström, boende vid Rinnen, hade på 
fredag kväll varit oss mcyket behjälplig genom att gå ut och pröva om snön hade frusit fast 
på isen. hans besked var ganska positivt. det var inte kört. Vi testade därför först hur det var 
att åka. Litet trögt, men fullt åkbart. 

Därför blev nu nästa steg att preparera banan. Som första förberedelse lärde vi oss att 
använda klubbens walkie-talkies. 

Några bilder från dagen:

Slalombanan gjordes iordning av Olov och Lena. 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/solstarannet/lor22-1-prepning.html (1 of 4) [2005-05-08 11:31:26]



Turrapport 050120: Rinnen@Vänerskridsko

Frilufsarna från Sunne besökte oss på sin tur på Rinnen. 

Olov och Lena på solgass-fika-plats. 
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Turrapport 050120: Rinnen@Vänerskridsko

Bert-Åke. 

Åke och Annika. 
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Turrapport 050120: Rinnen@Vänerskridsko

Avslutande planeringsmötet. 

Antal Väder Deltagare

6 En fantastisk vinterdag, från -7 till 0:an. Sol, litet 
vind från NNV mot eftermiddagen 

Olov Bergqvist, Lena Skoglund, 
Bert-Åke Nyberg, Elisabeth 
Nyberg, Åke Noord, Annika Krook

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

Tillbaka | Rapport: Olov Bergqvist | 2005-01-22 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/solstarannet/lor22-1-prepning.html (4 of 4) [2005-05-08 11:31:26]

mailto:olov@bergqvist.info
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Turrapport 050120: Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Rektur:

Rinnen 20/1 -05 

Rinnen är den sjö vi har som nr 1 för Solstarännet 2005.

Isen på Rinnen är mestadels slät och fin under det 1 cm snötäcke som natt och förmiddag på 
torsdag gav.

Det finns en del knottrighet som inte stör. I sprickor och hål där vatten legat kvar vid 
snöfallet fanns ej frusen men stelnad snösörja. Det är emellertid mycket begränsade 
områden som är sådana. Dessa kan bli hårda skridskobanor, om än med grov åkyta, om den 
prognosticerade kylan kommer.
De slörphål och fiskehål som finns är för det mesta små. De vi fann hade 2-3 cm is, vilket är 
åkbart om de har liten radie och man inte ställer sig och stampar på dem. De har oftast 
mindre med snö (1/2 cm) så de framträder som synliga. Tillfrysningen hämmas i och för sig 
av snön.
Vi bedömer det som åkbart, idag fullt åkbart, om snötäcket inte fryser till skare. Snön var 
fuktig, men aldrig nere vid isytan. Detta får rekas fredag och lördag. Utlysningen gäller alltså 
med den brasklappen att vi inte vill anordna loppet om det blir skarsnö. Så lyssna på 
utlysartelefonen också fredag kväll och lördag sen eftermiddag för besked.

Fler foton: Isen 1 (28KB), Isen 2 (28KB), Isen 3 (20KB). 

Antal Väder Deltagare

2 Grått, sydöstlig vind Olov Bergqvist, Bert-Åke Nyberg 

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/04-05/solstarannet/tors20-1-rekning.html (1 of 2) [2005-05-08 11:32:25]
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Turrapport 050120: Rinnen@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Olov Bergqvist & Bert-Åke Nyberg | 2005-01-20 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/solstarannet/tors20-1-rekning.html (2 of 2) [2005-05-08 11:32:25]
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Turrapport 050122: Trehörningen med brasa@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Trehörningen med brasa 22/1 -05 

Efter en skön sovmorgon samlades vi i solgasset vid Tingvalla och bestämde oss för att åka 
till den underbara vildmarksjön Trehörningen norr om Mangskog. 

Tyvärr tappade vi vår tionde deltagare redan innan vi kom fram. Dan från Kil skulle hämta 
sina glömda pikar hemmavid men krockade lätt med en annan bil och fick ta hand om bilen i 
stället för att njuta med oss. Otur!

Vi tog oss i maklig takt runt större delen av sjön, som var täckt med ett ca 2 cm tjockt 
snölager som inte hindrade åkning, men som försämrade glidet så att motionseffekten ökade 
markant.

Vid den andra fikarasten fixade vi en brasa och njöt av grillad korv, brassprak och en 
värmande sol. När vi skulle gå av isen hade vi svårt att lämna den. Vi blev stående och såg 
solens sista strålar lysar upp de vitpudrade granarna på Ulvbergens topp. Tänk om vi kunnat 
stanna för en månskenstur...!

Is

Slät, tjock is. Bitvis något tunt sista metern mot land. Inga besvärande råkar eller andra 
hinder. 2 cm torr snö som ej är fastfrusen, annat än där vatten trängt upp genom sprickor. 
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 20 -2, strålande sol, lätt vind Christina Olin-Scheller, 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 | 2005-01-22 | Gunnarskog-Mangskog 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050122185835.html [2005-05-08 11:33:03]

javascript:history.back()
mailto:info@noraglass.se
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Turrapport 050122: Kursavslutning@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Kursavslutning 22/1 -05 

Den andra kursveckan för säsongen avslutades på numera traditionsenligt sätt med tur efter 
två dagars teori med tillhörande rundåkning på Tingvalla. Och nog var det tur, för solen sken 
som aldrig förr denna vinter och vinden var till och med svag och dessutom nordlig för det 
vill vi ha för då kommer kylan. Denna minnesvärda dag startade på Tingvalla parkering med 
genomgång av våra samlings- och transportritualer. Därefter mot Molkom och målet, 
Skärgen. På vägen okulärbesiktigade vi alla de trevliga sjöar vi brukar benyttja. Det tar nog 
några dagar innan de är åkbara på nytt. På hemvägen kände vi på Molkomsjön, och den lär 
vara åkbara inom kort. Väl på Skärgen gled vi söderut och genomförde våra 
räddningsövningar. Inte någon protesterade över att bli släpad på den snöbemängda isen. Ny 
åkning, ny övningar, fika och så till den efterlängtade korvgrillningen på härliga brasa. Dagen 
blev ganska lång så många ben var lite Bambiaktiga mot slutet. Men vilken dag.

Fotoalbum på Yahoo

Is

Slät is, 2 cm snö, 15 cm tjock 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

28 2 15,7 km Sol, svag nordlig vind Lennart Hellsten, Leif Lendrup, Valter Lindén, 
Mikael Skog 

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

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2005-01-22 | Munkfors-Deje 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050122182357.html [2005-05-08 11:33:12]
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Turrapport 050122: Grundkurstur på Skärgen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Grundkurstur på Skärgen 22/1 -05 

Den viktigaste delen av utbildningen i grundkursen är själva åkturen som kursen avslutas 
med. Idag var det dags för denna åktur och vi höll till på sjön Skärgen.
Vi gick på i sjöns norra ände. Det blev en fin tur i lugnt tempo med en del övningar i att 
kasta lina, använda isdubbar, motvindsåkning, åkteknik m.m. Vi tog också en fika efter 
några minuters åkning. Själva skridskoturen gick runt sjön och vi hann även med att 
beskåda det numera renätna älgkadavret som ligger på isen i sydöstra delen av sjön. 
Vädret var strålande. Isen var bra men snötäckt. Detta snötäcke orsakade dock inga 
problem.
Vi avslutade åkturen med grillning och diplomutdelning vid sjöns norra ände. 

Is

Iskvaliteten var bra. 
Ytan var täckt av 1-2 cm snötäcke. Detta orsakade dock inga problem.
Istjocklek 10-15 cm.
Isen hade god bärighet.
Var uppmärksam på tunn is vid uddar och sund.
Risk: Normal 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

32 2 10-12km Solsken, lite blåst, -5 grader Olle Åström, Bo-Göran Nilsson, Mats 
Görrel, Anneli Blom och Håkan Stööd 

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

Tillbaka | Rapport: Mats Görrel | 2005-01-22 | Munkfors-Deje 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050122172402.html [2005-05-08 11:33:21]

javascript:history.back()
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Turrapport 050122: Trehörningen i solsken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Trehörningen i solsken 22/1 -05 

En liten men naggande god grupp som i solsken följde Trehörningens alla skrymslen och 
vrår.

Is

2-3 cm lös snö som inte 'var styrande' för åkningen men 
samtidigt inte 'gav åkaren något gratis'.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 30 km Solsken och någon vind Hasse Eriksson / Ulf Nilsson 

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

Tillbaka | Rapport: Hasse Eriksson | 2005-01-22 | Arvika 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050122163706.html [2005-05-08 11:33:28]

javascript:history.back()
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Turrapport 050122: Skärgen runt@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Skärgen runt 22/1 -05 

Ett varv runt Skärgen i bästa tänkbara 
vinterväder med
snö på isen som glittrade vackert i 
solskenet.

Is

Mestadels slät decimetertjock kärnis under ca 2 cm snötäcke
som ej hindrar åkningen nämnvärt. Tunnare is i den nordöstra viken. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 15 km Klart & soligt, ca -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: Lasse Skålén | GPS: Jan Lundbäck | 2005-01-22 | Munkfors-Deje 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050122142659.html [2005-05-08 11:33:39]

javascript:history.back()
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Turrapport 050116: Skärgen efter lunch@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Skärgen efter lunch 16/1 -05 

Efter att åkt på Rannsjön under förmiddagen med minst sagt varierande is samt östra sidan 
med öppet vatten, fick vi till en fullträff med vårt besök på Skärgen. Kanonfin hård is med 1-
2 cm vatten på vissa ställen. Synd att vi inte kunde övertala fler att bli med på en åktur på 
denna spännande vildmarkssjö. Vi träffade på älgkadavret som Valter fotogtaferade under 
lördagen. Härlig åkning med ej allt för besvärande motvind. Efter fikat fick vi lättsam åkning i 
medvind med underbart glid tillbaka till bilarna. 

Is

Hård och slät stöp/kärnis 10-15 cm.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 15 km +3 grader och mulet med lite regnstänk. Anneli Blom, 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 | 2005-01-16 | Munkfors-Deje 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050116190414.html [2005-05-08 11:33:50]
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Turrapport 050116: Rannsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rannsjön 16/1 -05 

Till slut hittade alla fram till sjön som är mycket 
vacker. Säkert kan man där vid bättre väder 
göra minnesvärda turer. 
Tyvärr hade vädret till idag gått för hårt åt isen.
De 10-12 cm hade inte stått emot värmen och 
vattnet så vi bröt efter en dryg mils åkning.
Men det gled bra i medvinden!

Is

Spegelblankt.
Vatten begjutet. För många slörphål. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

27 3 1 10-15km Vindigt mulväder. Eller 
gråväder enligt TV4 

Lagerbeck/Ståhl/Åkerlund mfl 

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

Tillbaka | Rapport: Henrik Åkerlund | GPS: Jan Lundbäck | 2005-01-16 | Munkfors-Deje 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050116183603.html [2005-05-08 11:34:00]
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Turrapport 050116: Trehörningen/Stortren@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Trehörningen/Stortren 15/1 -05 

En bra bit att åka, men det var värda mil. Mycket fin is. Strandnära åkning i tre grupper. 
Några i lite snabbare, en grp 4 och en grp 5.
Efter ett varv på Trehörningen, som är en mycket trevlig vildmarkssjö, över till Stortren som 
låg med ännu finare is.
Bra dag.

Is

Fast fin stöpis.
För lite sol men vacker natur. Bra sällskap. 

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

30 3 1 20-30km Se ovan Kyllin/Lagerbeck/Wallmenius/Åkerlund/Bergs 

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 | 2005-01-16 | Gunnarskog-Mangskog 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050116182618.html [2005-05-08 11:34:09]
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Turrapport 050115: Trehörningen - Treen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Trehörningen - Treen 15/1 -05 

Såhär på kvällen, efter en bastu med ett par öl, sedan mat och ett glas vin, sprider sig lyckan 
i kroppen när jag tänker tillbaka på en fantastisk skridskodag. Inte gjorde det något att vi 
åkte ifrån den blåa himlen, att det blev 10 mil i bil enkel resa + ett par vändor fram och 
tillbaka och fram igen i Treskogstrakten innan vi hittade platsen där vi kunde angripa isen, 
för när vi kom rätt till ett av Trehörningens många hörn (Månghörningen är ett mer relevant 
namn på sjön) möttes vi av en underbar svart is med lagom softad yta för att åkningen 
skulle bli nästan ljudlös.

Vi var många och delades i tre grupper - 3, 4 och 5, där vi blev en 4-grupp med 23 personer. 
Vid första råken blev det lite utbyte av deltagare med 5-gruppen, med slutresultatet +-0.

11-kaffet inmundigades någonstans i det norra hörnet av sjön, sedan fortsatte vi att följa så 
nära stranden det gick att åka runt hela sjön. Vissa partier var helt underbara, med en 
nästan helt friktionsfri is och vinden i ryggen (det var inte mycket vind). På många ställen 
var det ganska mycket skräp från skogen som hade blåst ut på isen, så ibland blev det små 
hugg under skridskorna. Närmast land var isen tunnare och helt genomsiktlig efter tidigare 
landlöshet. Det brakade och knakade i strandkanten och i den släta isen när isen blev 
belastad och spänningarna släppte och sprickorna kilade iväg framför gruppen. 

Trehörningen är väldigt vacker, liksom hela landskapet i den här delen av Värmland, med 
massor av uddar, vikar, myrpartier som går ner till vattnet, stora stenar och gamla träd som 
inte blåst ner i stormen. Riktig vildmarkskänsla!

Efter ett fullbordat varv på Trehörningen kände vi oss inte färdigåkta för dagen, så de flesta 
av oss tog bilarna via Treskog (där vi vänt på morgonen) till Stor-Treen och tog ett varv även 
runt denna sjö. Varvet inkluderade även Lill-Treen i sjöns norra ände (den fanns inte med på 
den medhavda kartan, som tog slut precis i övergången mellan Stor- och Lill-). Treen är inte 
lika flikig som Trehörningen, så landskapsupplevelsen är inte lika häftig, men isen var härlig, 
den lilla medvinden på första halvan gjorde det väldigt lättåkt och den lilla motvinden i slutet 
var inte besvärande. Lite efter kl 14 landade vi vid bilarna igen och vände kosan hemåt.

En härlig tur med en trevlig och jämnstark grupp.

Is

Tjock is, väl över 10 cm tjock (min bedömning utifrån vad man kan se av sprickor och höra 
av isens sång). Mestadels mycket fin yta, dock bitvis ganska mycket skräp som blåst ut 
från skogen. Tunna stråk mellan isflak som rört sig, men inga problem att hitta 
övergångar. Tunn is längs stränderna, där det tidigare varit landlöst. En råk utanför 
Treskogsnäset på Trehörningen fick vi åka runt och en råk på Stor-Treen kunde vi passera 
när vi letat lite. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

23 1 22+15 km Molnigt, någon minusgrad, 
svag vind 

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: Kerstin Berg | 2005-01-15 | Gunnarskog-Mangskog 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050115233612.html [2005-05-08 11:34:22]
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Turrapport 050109: Som en vinstlott!@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Som en vinstlott! 9/1 -05 

Solstaskäret fick erbjudande att följa med GLSK på busstur. 8 hörsammade erbjudandet och 
det blev en vinstlott. 50-65 km beroende på grupp på stenhårda släta isar med mestadels 
medvind och en sol som effektivt blockerade melantoninet denna dag. 
Nattens blåst hade nog fått en del att avstå och vi var lite skärrade när vi passerade Alstern 
och den blåst upp samt Gapern till stor del. Men Ö:a Örten låg med spegelblank is. Vi 
inordnade oss i GLSK:s grupp 2,3 och 4 och tipsade om färdväg.

Vi avverkade Ö:a Örten, buss, Gräsmången, buss, Grässjön, Lidsjön, buss, Rådasjön buss och 
som grädde på moset åkte vi Skärgen i skymning. De 14 från GLSK var nöjda med 
Värmlandsbesöket och fattas bara.

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

Is

Ö:a Örten, Gräsmången, Grässjön, Lidsjön, Rådasjön och Skärgen. Alla med mestadels 
helt stöpt is och med hård yta. Öppet under bron vid Sunnemo och Oppet rakt över 
Rådasjön vid Uvåns utlopp. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 3 50-65 km Sol, någon minusgrad och V 
vind  

Anneli Blom, Olle 
Åström, Håkan 
Örtqvist 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050109192759/index.html (1 of 2) [2005-05-08 11:34:34]
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Turrapport 050109: Som en vinstlott!@Vänerskridsko

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

Tillbaka | Rapport: Valter Lindén | Rapport: Håkan Örtqvist | 2005-01-09 | Sunnemo 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050109192759/index.html (2 of 2) [2005-05-08 11:34:34]
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Turrapport 050109: Rinnen i sol och avtagande vind@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rinnen i sol och avtagande vind 9/1 -05 

Nattens oväder hade fällt några träd över väden från Högboda till sjön men det mesta var röjt når 
vi kom och det var inga problem att komma fram. Start från badplatsen i södra änden och åkning 
norrut längs västra stranden. Isen var helt torr trots gårdagens regn, och åkningen behaglig. Lite 
skräp som blåst ut från stränderna hindrade inte nämnvärt. 

(48KB) (64KB) (8KB)

Tidigt 11-kaffe på en ö med lä och sol i norra delen. Fortsättning längs stranden, så småningom 
söderut längs östra stranden. Vi försökte åka innanför några öar men stötte på öppet vatten i ett 
sund och fick vända. Här fanns också ett litet parti överis. Lunch på solbelyst klippa på Långön, 
därefter åter till startplatsen. Några återvände till Karlstad, några fortsatte en runda på Rinnen 
och några åkte för att reka närbelägna Säveln. Här var isen hårdare, blankare och mindre skräpig 
än på Rinne och en kort runda i eftermiddagssol blev en fin avslutning på en fin dag.

Is

Huvudsakligen kårnis, mestadels väl över 1 dm. Öppet i några 
sund och utlopp; ett större svagt parti utanför utlopp i den 
nordöstra viken. Torr och hyfsat hård yta med en del utblåst skräp, 
mest längs västra stranden. Tendens till landlöshet vid några 
sydstränder. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 27+5 soligt, avtagande vind Lennart Romberg, Mikael Skoog 

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

Tillbaka | Rapport&GPS: Thomas Nilsson | Foto: Christine Dupréz | 2005-01-09 | Högboda-
Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050109175741/index.html [2005-05-08 11:34:53]
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Turrapport 050107: Gapern/Ö:a Örten@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern/Ö:a Örten 7/1 -05 

Vi startade i norra änden av Gapern på jätte fin is med ca 1-2 cm vatten på isen. Efter fickat 
vid Udden vände vi tillbacka, då isen tunnades ut samt partier med föränisk tunn is fanns. Vi 
åkte vidare till Ö:a Örten som hade betydligt tjockare is. Vi åkte längds med den västra 
kanten norr ut för att slippa motvinden. Andra fikat intogs innan vi nådde Älvsbacka kyrka i 
lä av tallskogen. Där delades gruppen, 5 tappra åkte östra sidan tillbaka i stundtals kraftig 
motvind. Ett parti med mycket vatten öven 10 cm fanns innan stranden i norra delen av sjön.
Vi lungna gruppen åkte tillbaka längds med den västra stranden snedda sedan över sjön och 
fick en härlig färd i medvind tillbaka till bilarna.

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

Is

Gapern: 1-2 cm vattenbejuten stöpis 8-6 cm, som tunnades ut samt förädiska partier med 
knappt bärig is. Ö:a Örten hade betydligt tjockare jättefin is, några partier snöis med mjuk 
yta som skridskon ska igenom fanns i sydöstra delen, även Ö:a Örten hade vatten på isen 
bitvis upp till 10 cm.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 30 Mulet Mathias Björklund/Anneli Blom 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: Anneli Blom | 2005-01-07 | Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050107170904/index.html [2005-05-08 11:35:41]
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Turrapport 050106: Rinnen åter i solsken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rinnen åter i solsken 6/1 -05 

Med tidig utlysning av tur till klockan 09,00 så trodde vi inte att det skulle komma 35 sugna 
skridskoåkare.Vi blev 36 st. efter att en dam från Arvika anslöt sig till vår lilla grupp vid 
badplatsen södra änden av sjön Rinnen. Åkningen började i lätt överis som kändes 
besvärande för många av åkarna. Vid första rasten efter 10 min hördes röster om att 'här 
kan vi inte åka det är för dåliga förhållanden'. Vi fortsatte dock vidare och efter en halvtimma 
tyckte alla att förhållandena var hyfsade. Vi åkte efter västra stranden på mestadels fin 
upptorkad iskant. Vi åkte runt sjön hade två fika i härligt solsken. Vi genomförde åkträning 
samt instruktioner hur man åker i beredskap vid partier med överis samt genomförde 
demonstration av räddning med säkerhetslina och egen säkerhetsutrustning. Åter Tingvalla 
klockan 14,30.

Is

Mestadel spröd överis. Partier med uppmjukad snöis. Fina stråk med blankis efter västra 
stranden.Upptorkningen under eftermiddagen var markant. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

36 1 20 km Solsken med +3 grader Olle Åström, Håkan Stööd 

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

Tillbaka | Rapport: Olle Åström | 2005-01-06 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050106215950.html [2005-05-08 11:36:05]
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Turrapport 050106: Västra Örten@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Västra Örten 6/1 -05 

Fyra personer beslöt sig vid samlingen att åka hela 
Västra Örten.
75% av sjön hade efter nattens regn svagt 
styrande överis så det mesta av åkta 30 km skedde 
efter strandkanten. Den södra kanten bjöd på 
riktigt bra åkning.

Is

ca 10 cm istjocklek med svagt styrande överis. Bra strandnära åkning efter södra kanten. 
Se upp vid inloppet i sydost där några 100 meter är öppet. 200 meter västerut från det 
öppna området finns en råk från söder till norr med ca 5 cm is. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 30,4 km Soligt, sydvästlig vind Pär Dahlström, 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&GPSPär Dahlström | 2005-01-06 | Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050106180716/index.html [2005-05-08 11:36:19]
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http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050106173305.html

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern 6/1 -05 

Fulla av förväntan klev vi ut på Gaperns is i Killstad. Solen sken från en klarblå himmel men 
isen var inte den bästa. En tunn överis gjorde att tre i gruppen gav upp och vände hemåt. 
Övriga kämpade vidare och fick lön för mödan när vi fikade i det värmande solskenet. Vid 
Garperud vände vi och kämpade hemåt i motvinden.

Is

Tunn överis ovanpå en ca 8 cm tjock kärnis. Inga variationer i istjockleken så troligen är 
hela Gapern åkbar. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 1 20 km Solsken och 4 grader varmt 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: Gunnar Blomquist | 2005-01-06 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050106173305.html [2005-05-08 11:36:42]
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Turrapport 050106: Östra Örten, Gapern 6/1 (men vädret var bra)@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Östra Örten, Gapern 6/1 (men vädret var bra) 6/1 -05 

Efter avfärd från Norrstrands parkering stod vi snart på Gaperns is. Vi hann dock endast åka 
8km innan myteri höll på att bryta ut i gruppen pga besvärlig överis och tron på bättre is på 
Örten. Gruppen enades snabbt och vi begav oss därefter till Östra Örten. På plats i Älvsbacka 
unnade vi oss fika som tröst för att Örten uppvisade samma överis som Gapern. Vi repade 
dock mod och gav oss söder ut på en 'träningstur'. Efterhand letade vi oss in mot Östra 
Örtens västra strand och fick bonus i form av mycket njutbar åkning längs stranden. I södra 
änden av sjön tyckte vi att vi hade gjort oss förtjänta av fika nummer två och njöt i fulla drag 
i underbart solsken. Ute på sjön var det även på återresan överis på sina ställen. 

Is

Gapern hade en besvärande överis.
Östra Örten hade fläckvis överis med bra is emellan. Längs västra stranden var isen hård 
och lämpade sig väl för kantåkning. Om vi slipper nederbörd inatt så är bedömningen att 
isen kommer att vara bra imorgon.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 8+21 Solsken, någon plusgrad, svag vind 
 

Bo-Göran Nilsson, 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: Bo-Göran Nilsson | 2005-01-06 | Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050106163320.html [2005-05-08 11:36:51]
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Turrapport 050106: Långsjön med familjer@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Långsjön med familjer 6/1 -05 

Vi samlades vid Tingvalla IP och åkte till Hasseldalens badplats. Från badplatsen följde vi 
västra stranden till nordändan där vi grillade korv och sedan tillbaka samma väg tills Håkan 
upptäckte att det torkat upp i mitten och att det gick bra att åka där.
Roligt att av 14 deltagande ungdomar i sinnet var det tre som var det även enligt kalendern.
En fin dag där solen värmde härligt och vinden på tillbakavägen helt dött ut.

Is

Bäst var det längs västra stranden. Efter vändningen så var det upptorkat och stora delar 
hade överisen försvunnit på.
I början var hela sjön med undantag för västra stranden täckt av tunn överis som gick att 
åka i med viss styrning. Det fanns speciellt i nordändan områden med något tjockare 
vatten som i morgon kan ge farlig överis. Största delen av sjön kommer att vara mycket 
fin om det inte kommer blöta- 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 14 (Håkan 19) Sol. I början sydvästlig 
vind som dog ut. Något 
över 0. 

Bengt Jakobsson, Håkan 
Örtqvist 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2005-01-06 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050106154327.html [2005-05-08 11:37:00]
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Turrapport 050105: Örtensjöarna@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Örtensjöarna 5/1 -05 

Vid dagens samling beslutade 7 st 
personer sig för att reka Östra 
Örten. Vi hade tänkt börja turen i 
den sydöstra delen men den västliga 
vinden hade blåst in mycket vatten 
här med överis som följd.
Vi startade i stället vid Älvsbacka 
kyrka i det soliga vädret. Vi följde 
den västra stranden söderut för att 
sedan vika av mot sydost. Strax 
norr om utloppet blev det en solig 
fika på den lilla ön som ligger där, 
(numera kallad Thailand Memorial 
Island). Där hedrades offren för 
jordbävningen med tre tysta 
minuter. 
Återfärden skedde till en början 
efter den östra stranden, men här 
var det på sina ställen överis så den 
sista biten tillbaka gick mitt på sjön i 
medvind och på bra is.

På återfärden ville jag återse den 
fina isen på västra Örten. Sedan i 
måndags hade tjockleken ökat med 
någon centimeter och ytan var inte 
slät som ett salsgolv längre även om 
det inte var långt ifrån. Vi åkte en 
något kortare slinga än måndagens 
GPS-spår och fikade vid foten av 
Torsberget som på sommaren 
gömmer de i Värmland sällsynta 
orkideerna Skogsfru, Purpurknipprot 
och Skogsknipprot.

Is

Östra Örten. Istjockleken var 10-15 cm. Mestadels hård välstöpt is som hade en något 
ojämn yta då tillfrysningen efter det senaste mildvädret skett i stark vind. Här och där 
överis efter östra stranden.
Västra Örten (Norra delen-Torsberget). 7-10 cm hård kärnis i huvudsak slät men inte 
samma salsgolv som i måndags. Isen här något yngre än på Östra örten. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 18 + 10 km Strålande sol, svag vind Arnfinn Helseth, Pär 
Dahlström 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050105182700/index.html (1 of 2) [2005-05-08 11:37:08]



Turrapport 050105: Örtensjöarna@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: Pär Dahlström | 2005-01-05 | Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050105182700/index.html (2 of 2) [2005-05-08 11:37:08]
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Turrapport 050105: Rinnen i solsken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rinnen i solsken 5/1 -05 

Rinnen visade sig från sin bästa sida, med undantag av viss överis. Den fanns i första hand 
på västra sidan av den södra halvan.
Vi åkte i lugn takt med många pauser för småprat, fika och tysta minuter för flodvågens 
offer. Solen värmde gott, men isen häll sig torr och fin hela dagen.

Is

Stöpis med betryggande tjocklek. Öppet mot utloppet, vid inflöden och i några trånga 
sund, som dock passeras med lätthet genom kantåkning eller på is på 'översvämmade' 
områden, eftersom vattenståndet är högt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 25 +3, solsken, stundtals viss vind Ulrik Scheller, Nina Olin-Scheller 

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

Tillbaka | Rapport: Ulrik Scheller | 2005-01-05 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050105155519.html [2005-05-08 11:37:20]
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Turrapport 050104: Grupp 4 o 5 tur på Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Grupp 4 o 5 tur på Rinnen 4/1 -05 

Vi var idag totalt 19 st tappra som gav oss iväg till sjön Rinnen.
Vi gick på vid sjöns södra ände vid badplatsen. Vi började med att dela upp oss i 2 grupper. 
Elaine tog en grupp 4 tur (7 personer) medan jag och Björn tog hand om en grupp 5 tur (11 
personer).
Elaine sträckte ut turen så långt som möjligt runt sjön genom att åka in i alla vikar och runt 
öar medan vi ifrupp 5 åkte lite rakare och därmed kortare. 
Vi tog en gemensam fika vid sjöns norra ände. Under fikan passade Björn på att 
informera/undervisa i ämnet säkerhet och hur utrustningen skall se ut och vara monterad.
Efter fikat åkte vi tillbaka till Rinnens södra ände där bilarna var parkerade.
När vi var framme vid bilarna började det regna så rent vädermässigt var turen väldigt 
välplanerad.

Is

Iskvaliteten är jämn och bra.
Istjocklek 10-20 cm.
Hård bärig yta.
Det enda man behöver hålla lite koll på är sprickorna i isen.
Riskbedömning: Låg risk 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 2 Grupp 4: 27km Molnigt, vindstilla, temperatur 
0 gradigt 

Elaine Magnusson, Mats Görrel, 
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: Mats Görrel | 2005-01-04 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050104165459.html [2005-05-08 11:37:29]
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Turrapport 050103: Rannsjön och V Örten@Vänerskridsko

Solstaskäret 
Långfärdsskridskoklubb Karlstad 

Turrapport:

Rannsjön och V Örten 3/1 -05 

Rapporterna om åkbar is på Rannsjön lockade två bilar att resa upp till sjön nordväst 
om Ransäter. Helt fantastisk is, väl stöpt och tillfryst. Naturen runt sjön är också 
mycket fin med verklig skogskänsla. Premiäråkningen på den långa södra viken gick 
'mitt i en myr', då denna gröpts ur av sjön och älven.
Turen samarrangerades mellan Solstaskäret och FLF Sunne. Tack till Tor och Anneli 
för initiativet. Se också FLF Sunne turrapport.

Rannsjön (148KB) Västra Örten (136KB)
Turspår (8KB) Turspår (12KB)

Deltagarna ville åka mer skridsko så vi tog chans på Västra Örten på hemvägen. Här 
tog Mats över ledarskapet och ledde oss med säkra skär över en himmelsk nyfryst sjö, 
bästa färskhetsmärke. Västra Örten ger en mycket fin naturupplevelse genom sina 
branta skogsbeklädda stränder och öarna.
Som helhet en fullträff att åka skridskor en heldag måndag den 3 januari. Vi steg på 
isen 10.30 och gick i land 15.15 (inkl landtransport mellan sjöarna).

Is

6-9 cm ny kärnis. Uttunnande mot Mölnbackaviken. På östra stranden några 
tunnare eller partier med överistendens.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 23,5 + 13 = 36,5 km Sol, ett par minus, 
vindkyla till -8 à -9. 
Solterapi! 

Tor Hakefelt, Anneli 
Blom, Mats Görrel 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050103173029/index.html (1 of 2) [2005-05-08 11:37:40]
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Turrapport 050103: Rannsjön och V Örten@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: Olov Bergqvist | GPS: Pär Dahlström | 2005-01-03 | 
Älvsbacka-Alster 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050103173029/index.html (2 of 2) [2005-05-08 11:37:40]
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Turrapport 050103: Sol på Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret 
Långfärdsskridskoklubb Karlstad 

Turrapport:

Sol på Rinnen 3/1 -05 

Nattens kyla hade gjort isytan hård och fin, lite småknagglig här och där. Längs 
stränderna mycket fina stråk. Kristina Sjögren gjorde debut på den stora isscenen, 
med beröm godkänd. Västlig vind gjorde att vi följde västra sidan norrut, tog en fika 
i höjd med Killingön, och sedan runt Halvardsön och åter längs östra sidan hemåt. 
Vi hade varsin lektion i säkerhetsutrustning och åkteknik, vilket är uppskattat och 
behöver upprepas med jämna mellanrum.

Is

Hård och fin isyta, ute på sjön över 20 cm tjocklek. I några sund öppet vatten. I 
stort sett inte någon överis. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 15 Strålande sol, vind fr 
nordväst. 

Mikael Skog och 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 Skog | 2005-01-03 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050103134355.html [2005-05-08 11:38:40]
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Turrapport 050102: Älgsjöarna igen@Vänerskridsko

Solstaskäret 
Långfärdsskridskoklubb Karlstad 

Turrapport:

Älgsjöarna igen 2/1 -05 

En fin tur med strandnära åkning. Lite mjukt på sina ställen men mestadels bra is.
Promenad till Grytingen som till en del låg öppen. Vi passerade Vålbrotjärn o 
Sävsjön. En grupp från Kristnehamn stötte vi på först.
Senare kamrater från vårt SLK.
Så vi var några på sjön...
Två fika pauser o allt högre fart när vi närmade oss bilarna.
En go tur.

Is

Väl genomstöpt is. Ibland lite mjuk. Säker tjocklek. Blött om fötterna 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 31km Gråväder Hellsten-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: Åkerlund | 2005-01-02 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050102213625.html [2005-05-08 11:38:48]
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Turrapport 050102: Familjetur Stor-Älgsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret 
Långfärdsskridskoklubb Karlstad 

Turrapport:

Familjetur Stor-Älgsjön 2/1 -05 

Första turen gick i syd och västlig riktning. Därefter fikarast vid bilen. Därefter en 
syd och östlig tur.

Is

Iskvaliteten var bra. 
Isytan var mestadels hård med god bärighet. Fanns dock områden med sämre 
bärighet, dock inga större problem att undvika dessa områden.
Istjockleken ca 10-15 cm.
En stor del av isytan är täckt med någon centimeter vatten.
Ett antal slukhål observerades vid uddar och strandkant. 
Överis på ett område mitt på sjön. Detta var markerat med granris.
Riskbedömning: Normal.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 16 km Mulet, kraftig vind och 
några grader varmt 

Håkan Örtqvist 

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

Tillbaka | Rapport: Håkan Örtqvist | 2005-01-02 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050102170148.html [2005-05-08 11:39:00]
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Turrapport 050102: Grupp 5 tur på Stor-Älgsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret 
Långfärdsskridskoklubb Karlstad 

Turrapport:

Grupp 5 tur på Stor-Älgsjön 2/1 -05 

Vi steg på isen vid badplatsen i Stor-
Älgsjöns norra ände. Därifrån åkte vi ett 
moturs varv runt sjön. Vi åkte in i vikarna 
för att på detta sätt sträcka ut turen så långt 
som möjligt. 
Vi höll oss enbart på Stor-Älgsjön.
Det var blåsigt och en del vatten på isen. 
Den här sjön lämpar sig dock mycket bra 
vid blåst. Pga alla vikar, och öar så blir 
sällan blåsten till något större problem.

Is

Iskvaliteten var bra. 
Isytan var mestadels hård med god bärighet. Fanns dock områden med sämre 
bärighet, dock inga större problem att undvika dessa områden.
Istjockleken ca 10-15 cm.
En stor del av isytan är täckt med någon centimeter vatten.
Ett antal slukhål observerades vid uddar och strandkant. 
Överis på ett område mitt på sjön. Detta var markerat med granris.
Riskbedömning: Normal.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 15km Ca +2-4 grader. 
Molningt och blåsigt. 

Mats Görrel/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: Mats Görrel | GPS: Thomas Nilsson | 2005-01-02 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050102143525.html [2005-05-08 11:39:10]
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Turrapport 050102: Syrsjön,Lusten och Blysjön@Vänerskridsko

Solstaskäret 
Långfärdsskridskoklubb Karlstad 

Turrapport:

Syrsjön, Lusten och Blysjön 2/1 -05 

Vi började med Syrsjön, fortsatte sedan till Lusten där det visade sig pågå 
fisketävling. Isen var fantastiskt fin att åka på, särskilt i medvind. Vi avslutade med 
att prova Blysjön. Ytan var lika fin som på Lusten men det visade sig vara svagare 
is i den nordöstra delen.

Is

Mestadels kärnis och ca 8 cm tjock men se upp med svagare och tunnare partier i 
nordöstra delen av Blysjön och vid utloppen i Lusten. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 15 km Mulet, +4 grader och 
stark vind. 

Leo Rudner och 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: Kicki Brandelius | 2005-01-02 | Munkfors-Deje 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050102142345.html [2005-05-08 11:39:31]
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Turrapport 050101: Stor-Älgsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret 
Långfärdsskridskoklubb Karlstad 

Turrapport:

Stor-Älgsjön 1/1 -05 

Turen startades vid sjöns norra grillplats. Vi inledde med en tyst minut för de 
drabbade i jordbävningskatastrofen i Asien. 

Åkningen skedde i ett varv runt sjön motsols. In och ut i de flesta vikar. Vi kände 
alla den tydliga vildmarkskänslan som trakten erbjuder. Den tilltagande vinden sköt 
på gott under vissa sträckor men motvinden blev ändå inte besvärande när vi mötte 
den. Kaffepaus intogs tillsammans med en annan grupp från Solstaskäret. 

Vi fick uppleva en lugn och behaglig start på det nya året. 

Is

Väl genomstöpt fin is, min. 10 cm tjock. Belagd med ca. 1 cm vatten som tilltog 
något under turen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 15 km Några plusgrader och molnigt. Åke Noord, Annika 
Krook 

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

Tillbaka | Rapport: Åke Noord | 2005-01-01 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050101170808.html [2005-05-08 11:39:39]
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Turrapport 050101: Lusttur på Lusten@Vänerskridsko

Solstaskäret 
Långfärdsskridskoklubb Karlstad 

Turrapport:

Lusttur på Lusten 1/1 -05 

Start med en runda på Södra Hyn, fika och tyst minut för att hedra drabbade i 
Asienkatastrofen. Vidare till Syrsjön söder om Deje, mycket fin isyta. Halva gänget 
tackade för sig och fyra fortsatte till Lusten där vi gick på mitt på östra sidan. En 
fantastisk isspegel bredde ut sig, glanskis med lite vatten på. Vi åkte upp mot 
Mölnbacka, fick vända västerut ganska långt söder om inflödet. Över till västra 
sidans stora vik för dagens sista fika. Åter till östra sidan på betryggande avstånd 
från utloppet. På hemvägen tittade vi på Blysjön som verkade ha samma fina is som 
Lusten.

Is

Det milda vädret smälte ner isytan och städade bort småknottrig is. Dock hård 
åkyta. Minst 10 cm på Syrsjön och varierande istjocklek på Lusten. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 25 Mulet, någon plusgrad 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: Mikael Skog | 2005-01-01 | Munkfors-Deje 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050101162615.html [2005-05-08 11:39:49]
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Turrapport 050101: Älgsjöarna@Vänerskridsko

Solstaskäret 
Långfärdsskridskoklubb Karlstad 

Turrapport:

Älgsjöarna 1/1 -05 

Ett varv runt älgsjörna på årets första dag 2005-01-01. Hoppas året fortsätter på detta 
sätt! Tyvärr får man väl lägga lite tid på arbete också!

Is

Fin is som var helt omstöpt. På slutet blev det en del vatten på isen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 2 mil Mulet och några grader varmt 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&foto: Håkan Örtqvist | 2005-01-01 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20050101155157/index.html [2005-05-08 11:39:57]
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Turrapport 041231: Rektur Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret 
Långfärdsskridskoklubb Karlstad 

Turrapport:

Rektur Rinnen 31/12 -04 

Vi var 3 optimistiska personer som gav oss iväg till sjön Rinnen mellan Karlstad 
och Arvika i förhoppning om att hitta någon liten isfläck att åka på efter allt 
busväder som varit. Vi tog sikte på sjön Rinnen. 
Det visade sig ganska omgående att sjön Rinnens is har klarat mild, snö och regn 
vädret väldigt bra. Vi fick en dag på helt underbar is som var helt färdigstöpt. Der 
var dock tendenser till överis på sina ställen. Mestadels i södra änden och på dom 
klara, blanka ispartierna. Höll man sig på den lite mattare isen och tog det lite 
försiktigt så var det inga större problem.
Vi klev på isen i södra änden och åkte norrut på sjöns västra sida. Vi åkte in i vikar 
och runt öar för att dra ut turen så långt som möjligt. Efter ca 1 timme så var vi i 
sjöns norra ände. Vi tog en fika någon kilometer från norrspetsen på sjön. Fikan 
avnjöts i solsken och någon enstaka minusgrad. Det är då man känner att bättre än 
så här blir det inte! 
Vi fortsatte sedan söderut på sjöns östra sida och åkte även här in i vikar och runt 
öar för att maximera skridskoåkningen. Det gäller ju att passa på att åka när det 
bjuds på sådan här is!
Vi tog ytterligare en fika några kilometer från sjöns sydspets där vi parkerat bilen.
Efter 3 timmars underbar åkning så packade vi sedan in oss i bilen och åkte hem för 
att fira nyår med gott samvete efter en helt fantastisk skridskotur i solsken, vindstilla 
och på en väldigt bra is.

Is

Isen var helt färdigstöpt. Mycket bra bärighet. Tjocklek 10-15 cm. Helt snöfri. 
Lite överis på blanka partier, mestadels i södra änden av sjön. Överisen är dock 
med största sannolikhet borta om något dygn. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 30 km Solsken, vindstilla, -2 grader Lennart Hellsten, 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: Mats Görrel | 2004-12-31 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041231142841.html [2005-05-08 11:40:07]
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Turrapport 041230: Nyårsrektur@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Nyårsrektur 30/12 -04 

På vår rektur inför nyårshelgen satte vi först skridskorna på Gaperns is, som efter en 
km visade sig alltför tunn. Därefter prövade vi södra delen av Brattfors Alstern, som 
var snötäckt. Nytt försök längre norr ut. Ingen snö men heller inte bärig is. 

 

På återfärden gjorde vi en avstickare till Stora och Lilla Böckeln. Där åkte vi en 
runda på mjuk men hyfsad is med mycket vatten. Några vargspår och resterna av en 
flottningsränna förhöjde upplevelsen.

Is

Ganska mjuk och stabil is. Mycket vatten 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 11 Regn och dis. Kraftig 
sydvästlig vind 

Valter Lindén, Leif 
Lendrup, Lennart Hellsten 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041230143728.html (1 of 2) [2005-05-08 11:40:19]



Turrapport 041230: Nyårsrektur@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: Leif Lendrup | Foto: Valter Lindén | 2004-12-30 | Brattforsheden 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041230143728.html (2 of 2) [2005-05-08 11:40:19]
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Turrapport 041224: Julafton på Överrudssjön@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Julafton på Överrudssjön 24/12 -04 

Två varv runt sjön i behagligt väder. 

Is

Ca 10 cm tjock stöpis med något knottrig yta. Isen kan betraktas som säker. Inga 
luriga in eller utlopp. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 20 Ganska klart och ett par 
minusgrader. 

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: Lasse Skålén | 2004-12-24 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041224134841.html [2005-05-08 11:40:29]
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Turrapport 041224: Julafton på Älgsjöarna@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Julafton på Älgsjöarna 24/12 -04 

Vi gick på isen 
före kl 9, innan 
solen gick upp, på 
Lilla Älgsjöns 
västra vik. Isytan 
mycket bra trots 
att snö kom igår. 
Vi vandrade söder 
om diket över till 
Stora Älgsjön, 
delade upp oss i 
en grupp 4 och en 
grupp 5, drog 
sedan ett varv 
motsols på sjön 
innan vi tog 
förmiddagsfika på 
det s k Apberget, 
se bilder. Åter vid 
bilarna vid 11, 
superlativen var 
många om dessa 
vildmarksjöar. 

Is

Sjön i stort sett fördigstöpt, hela åkytan hård och fin. Isen minst 10 cm tjock utom 
i något sund. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 2 22 km Sol och några minusgrader Valter Lindén, Henrik 
Åkerlund, Lennart Romberg 
och Mikael Skog 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041224122435/index.html (1 of 2) [2005-05-08 11:40:40]



Turrapport 041224: Julafton på Älgsjöarna@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 | Foto: Valter Lindén | 2004-12-24 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041224122435/index.html (2 of 2) [2005-05-08 11:40:40]

javascript:history.back()
mailto:m.skog@telia.com
mailto:valter@carlstad.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/kungsskogen.html


Turrapport 041221: Södra Hyn på årets kortaste dag@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Södra Hyn på årets kortaste dag 21/12 -04 

En eftermiddagstur på Södra Hyn istället för julstöket och stress, härligt.

Is

Stöpis med tunt snötäcke vilket inte hindrade åkningen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 2 mil Mulet 0 grader 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 | 2004-12-21 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041221173527.html [2005-05-08 11:40:50]
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Turrapport 041221: Trehörningen@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Trehörningen på midvinterdagen 21/12 -04 

Turen startade strax efter nio från festplatsen Viken. Det var runt 5 minusgrader, 
och när vi kom ner på bryggan möttes vi av en svart härlig kärnis. Turen gick 
motsols runt Trehörningen, en tur på ca 2,3 mil, eftersom vi genade vid vissa vikar. 
Naturen och upplevelsen var otrolig med frostklädda träd och buskar, i vacker 
omgivning med många vikar och öar. På vissa partier av sjön var isen tunn, på 
gränsen till hållbar. Spännande för oss som är nya att prova på även sådana isar och 
träna på att pika. Efter cirka 1.5 timme var det dags för ett efterlängtat fika som 
även hade med sig ett lätt snöfall. Efter fikat hade vi återigen tjockare is och vi 
kunde åka oss trötta innan vi vid 12 tiden var tillbaka vid bilen i Viken. 

En härlig andratur för oss som var ute för första gången efter avslutat grundkurs i 
helgen. Är all skridskoåkning så här underbar vill man vara på isen varje dag!

Eleonor och Mikael 

Läs också turrapporten från Friluftsfrämjandet Arvika. Tack för exakt beräkning av 
när skridskofönstret skulle inträffa. Underbar is, just-i-tid, midvinterdag...

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 23 km Vindstilla, molningt med ett lätt snöfall 
senare under turen, ca -5 grader C 

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: Mikael Zeidlitz | 2004-12-21 | Gunnarskog-Mangskog 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041221164713.html [2005-05-08 11:40:59]
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Turrapport 041219: Examen för grundutbildningen@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Examen för grundutbildningen 19/12 -04 

Efter en intensiv vecka med två teoripass och första åkningen på Tingvalla skulle våra 
deltagare i grundutbildningen glida på riktig is. Regn och 6 plusgrader under veckan 
byttes mot solsken perfekt is på Gösjön under söndagen. Våra deltagare har kastat lina i 
omgångar till varandra. De har prövat med drag runt handled kontra att använda 
karbinhaken för att få fria händer till sina isdubbar. Några har kastat lina men glömt att 
binda fast den i sig själv. Bra misstag som blev till lärande diskussioner om att här 
behöver vi träna mera (kanske i hallen, gräsmattan eller i källaren?).Vi har åkt i 
tandempar och kolonn samt pikat i några utflöden med tunn is.

Övning att dra upp kamrat med lina (44K)
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Turrapport 041219: Examen för grundutbildningen@Vänerskridsko

...dra sig upp med 
dubbar (72K)

...hantera lina (64K) Alla övningar (48K)
7 minuter till avfärd 

efter grillning (104K)

Tack alla härliga deltagare i våra två grundkurser för väl genomförda övningar med hög 
energi under praktikpass. Tack för alla frågor om utrustning, isar och säkerhet som även 
lärt oss ledare en del nya saker. Kursen avslutades med korvgrillning vid Gösjön samt 
utdelning av kursdiplom vid hemkomst till Tingvalla kl: 15,00.
De deltagare som ej kunde delta under kursavslutningen får ny chans under kursen V3 
2005.

Is

Stöpis med slät hård yta. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

32 2 13,2 km Solsken svag nordvästlig 
vind samt -3 grader 

Valter,Leif, Mikael/Bo-
Göran, Mats, Olle 

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: Valter Lindén | 2004-12-19 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 041219: Rinnern vid advent@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Rinnern vid advent 19/12 -04 

Skulle vi välja Rinnern som tänkt var, eller Älgsjöarna som kunde förväntas vara 
mkt fina.....
Vissheten gick först så det blev Rinnern.
I sol.
Med utmärkt is.
I en utsträckt kolonn. Dom som ville ta det lite lugnare åkte rakare. Andra åkte in i 
vikarna. Strandnära. Vi tedde oss nog som en utsräckt skock, men kökarlen hade allt 
under kontroll!
Vissa sund var luriga.....
Men allt gick bra.
Somliga Arvikabor mötte vi, det var en hel del folk på isen. Såklart en så underbar 
dag.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

21 1 25-30km Sol o ettpar minus. Lätt vind Ståhl/Åkerlund mfl 

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

Tillbaka | Rapport: Henrik Åkerlund | 2004-12-19 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 041219: Familjetur@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Familjetur 19/12 -04 

Hej! Vi heter Emelie och Kajsa och vi är 11 år. Vi åkte en familjetur och ledaren var 
Kajsas pappa, Bengt Jakobsson.Turen började med att vi samlades på Tingvalla med 
bilarna fyllda med skridskor, stavar och det viktigaste fikat. Efter det åkte vi med 
bilarna till Gösjön. Vi satte på oss skridskorna och började åka. Efter halva vägen 
fikade vi. Vi åt grillad korv med tillbehör. Sen åkte vi vidare. Efter ca 1 mil och fika 
var vi tillbaka vid bilarna. Då åkte vi hem efter en kul tur på isen.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 10 km Soligt men blåsigt 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: Kajsa och Emelie. | 2004-12-19 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 041219: Överudssjön, Lilla Värmeln, Säveln@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Överudssjön, Lilla Värmeln, Säveln 19/12 -04 

I strålande solsken runt på Överudssjöns fina isar. Följer man alla vikar blir det ca 1 
mil runt sjön. Fika o sedan ned till Lilla Värmelns södra del. Här låg isen i den södra 
delen. Iskanten går ca 1,5 km norr om Takeneudden. Även här fina isar. Vidare i bil 
mot Långsjön som var helt öppen. Vi hamnade sedan vid Säveln som vi åkte ett varv 
runt (ca 1 mil)

Stor bild (76K) Stor bild (28K)
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Turrapport 041219: Överudssjön, Lilla Värmeln, Säveln@Vänerskridsko

Is

Alla sjöarna har en blandning av kärnisar och stöpisar av utmärkt kvalité. Ingen 
överis eller sprickor. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 25 Några minusgrader.Strålande solsken Lars Skålén 

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

Tillbaka | Rapport: Jan Lundbäck | Foto: Gunnar Blomquist | GPS: Pär Dahlström | 
2004-12-19 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 041219: Södra Hyn@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Södra Hyn 19/12 -04 

I tidig morgon med en uppåtgående sol startade vi turen från Södra Hyn%B4s östra 
sida. Isen låg spegelblank och förhållandena kunde inte vara bättre. I norra änden av 
sjön stannade vi och där värmde solen gott. Klockan 10.30 stannade vi på östsidan 
för en sedvanlig fikarast. Vi var åter vid bilarna klockan 11:00.

Is

Isläget mycket bra, mer än 10 cm tjock is. Ingen överis, inga sprickor. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 1 10.5 Strålande sol, -3 C Håkan Örtqvist / Kicki Gräsberg 

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 | 2004-12-19 | Forshaga-Karlstad 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041219130243.html [2005-05-08 11:43:59]
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Turrapport 041218: Rektur@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Rektur 18/12 -04 

Fem tappra juldessertörer mötte upp på lördagens rektur. Vi fick en fantastisk dag 
som bjöd på blankis och kantarellplockning ( hemligt ställe ).

Fika... ...på ett kantarellställe!

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 2.9 km Sol, några grader varmt 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 | Foto: Håkan Örtqvist | 2004-12-18 | Högboda-
Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041218220005/index.html [2005-05-08 11:44:12]
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Turrapport 041214: Rinnen grupp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Rinnen grupp 5 12/12 -04 

Rinnen åktes runt.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 20 Sol, lugnt, kring 0 Åke Stööd 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2004-12-14 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 041212: Rinnen i solsken@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Rinnen i solsken 12/12 -04 

Start klockan 10,00 från Tingvalla istadion med 
välpackade bilar till sjön Rinnen i Högboda. Vi startade 
skridskofärden från badplatsen i södra änden. En 
strålande skridskodag i solsken och nästan vindstilla samt 
några minusgrader. Nästan perfekta förhållanden med 
hård snöis utan några större ojämnheter. Med Bo-Göran 
som ledare åkte vi runt Rinnen i alla vikar som sjön 
kunde uppbringa. Två fika i härligt solsken hann vi med. 
'Bojjen' körde skridskoskola med träning i 
överstegsåkning i stora cirklar under ett par omgångar.
Åter vid Tingvalla klockan 15,00. 

Is

Hård snöis, ett område med överis noterades som vi passerade med lätthet vid 
sidan om. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 1 31 km Solsken, vindstilla, minus 3 
grader 

Bo-Göran Nilsson, 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 | GPS: Pär Dahlström | 2004-12-12 | Högboda-
Frykerud 
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Turrapport 041212: 15 sjöar och en bäverdamm@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

15 sjöar och en bäverdamm 12/12 -04 

Vi fick en minnesrik dag i Glaskogen. Bengts ursprungliga plan fick slopas då 
Nedre Tvängen var öppen. 
Plan B fick gälla. Det innebar att vi med understundom ganska strapatsrika 
promenader (vandringar, klättringar, klafsande, hoppande och halkande) mellan 
sjöarna genomförde en rundtur. Alltså startade på en sjö och genom att åka på ett 
antal vattendrag åter komma till utgångspunkten. Vi startade på Furuvattnet och 
vidare på Gäddetjärn och Nordvattnet. Sedan avvek vi från planen och åkte på en 
Bäverdamm bland tallar och björkar. Vi valde sedan att följa en bäckravin som vi 
kanske inte borde ha följt. Vi kom så småningom fram till ett vatten som vi var 
osäkra på om det kan kallas för sjö, men eftersom vägen dit var krävande och lång 
och vi med största sannolikhet var de första (och enda) som åkt på denna tjärn väljer 
vi att räkna den och kallar den för Lilltjärn. Därifrån letade vi på en väg där vi 
passerade några förundrade älgjägare. De kunde meddela att vi genom att följa 
vägen 3-4 km skulle hitta en sjö. Det stämde och vi tog en tur på Ässjön och sedan 
12-fika. Vidare på Gränsjön, Gatevattnet, St Skärvattnet, St Sundvattnet, Ö 
Sundvattnet, Ösjön ( Vilken sjö!),V Holmtjärn, S Holmtjärn, Lelången (tyvärr 
öppen i norra delen så promenad 3 km i stället) och så avslutning i mörker på 
Björnsjön.
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Turrapport 041212: 15 sjöar och en bäverdamm@Vänerskridsko

Glaskogsnatur (261K)

Isen var mycket bra och i Glaskogen är det riktig vildmark. Möra i kroppen och 
nöjda med dagen åkte vi hem i mörkret. En hare i vinterskrud stod vid vägkanten 
och vinkade farväl för denna gång.

Is

Hård stöpis  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 35 km Sol, nästan vindstilla och ett par minus Bengt Jacobsson 

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 | 2004-12-12 | Fotoalbum | Glaskogen 
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Turrapport 041215: Iskonferens i Falun vidRunn@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Iskonferens i Falun vidRunn 11/12 -04 

Det årliga regionala israpportörsmötet hölls i år vid Runn utanför Borlänge/Falun.
Gunnar B, Mikael S och undertecknad hade förmånen att delta.
Många var mejlen veckan innan för att vi skulle förvissa oss om att det var åkbart. 
Det ät ju lång väg att färdas.
Det var åkbart!
Och njutbart!
Runn i sin bästa skepnad. Hård fin stöpis med inslag av ypperliga nyispartier.
Decembersol vid horisonten. Flera trevliga deltagare och samtal och senare 
konferrens förlöpte...
Teman som togs upp var IT naturligtvis, säkerhet, tecken på is etc.
Vi välkomnade alla till vår träff, Ishelg 06 och utlovade 'garanterad' is......
Söndagen tillbringade vi tre från Karlstad på Amungen vid gränsen till Hälsingland. 
Under förhållanden lika vackra som namnet klingar...
60 mil allt som allt.Men trevligt i bilen och minnen att kunna glädjas åt.

Is

Gammal hård fin stöpis. På sina ställen något ojämnt, inslag av nyis. Ibland lite 
pudersocker för att göra allt vackrare 

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

3 1 1 75km Sol Blomquist, Skog, Åkerlund 

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

Tillbaka | Rapport: Henrik Åkerlund | 2004-12-15 | Dalarna 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041215191657.html [2005-05-08 11:45:32]
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Turrapport 041212: Alstern och Mjögsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Alstern och Mögsjön 11/12 -04 

Allt som behöver skrivas finns i turrapport tillverkad av Lennart Romberg och 
Bengt Jacobsson. Vår grupp genomförde skridskoturen enligt ny indelning som 
åkgrupp 4.

Olle leder på Mögsjön

Is

Alstern
Stöpis med ett tunnare parti i den västra södra viken. Öppet i sundet kring södra 
ön.
Mjögsjön
Tjock kärnis, över 10 cm. Partier med överis som man lätt skar igenom. Mot 
slutet minskade överisen och på vissa ställen blev det glasis. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 15 km Sol, svag vind, kring 0 
grader. 

Olle Åström, Anneli Blom 
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Turrapport 041212: Alstern och Mjögsjön@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: Olle Åström | Foto: Valter Lindén | 2004-12-12 | Brattforsheden 
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Turrapport 041211: Alstern och Mjögsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Alstern och Mjögsjön 11/12 -04 

Vi samlades vid Norrstrandskyrkan och då visade det sig att jag vid utlysningen 
uppfattat ett betydligt säkrare isläge på Alstern vid Brattfors än vad det fanns belagt. 
Vi beslöt att chansa på Alstern i alla fall med reservplan att åka till Mjögsjön.
Vid Ångsågen såg det lovande ut och vi gav oss iväg norrut. Vi första ön var det 
simmande ett par simmande svanpar med ungar. Visserligen en vacker syn, men väl 
tunt för att åka skridskor. Vi tog två mindre varv innan vi fikade och åkte vidare till 
Mjögsjön.
Olov dök upp vid Ångsågen efter ett besök på Mangen. Hans reflexion var att det 
var något sämre i sydändand. Resultatet blev att vi åkte till mitten av Mjögsjön, 
vilket gav en rejäl promenad (minst 1 km) ner till sjön. Vi åkte runt sjön och i 
sydändan var det bra is ända fram till vägen, en promenad på 20 meter.
Vi fikade på östra stranden mitt på sjön med den andra gruppen. Bilförarna gick och 
hämta bilarna medan vi andra åkte lite till innan vi åkte ner till sydändan för att sätta 
oss i de framkörda och uppvärmda bilarna.
Sammanfattningsvis blev den en härlig dag, även om vi kunde varit utan överis. 
Mjögsjön var vacker, solen sken, det var vindstilla, ring 0 grader och trevligt 
sällskap. Tänk om vi alltid hade grupper på 4!

Is

Alstern
Stöpis med ett tunnare parti i den västra södra viken. Öppet i sunder kring södra 
ön. 
Mjögsjön
Tjock kärnis, över 10 cm i all fall. Partier med överis som man lätt skar igenom. 
Mot slutet minskade överisen och på vissa ställen blev det glasis.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 12-15 km Sol, svag vind, 
kring 0 

Lennart Romberg, 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 | 2004-12-11 | Brattforsheden 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041211171352.html [2005-05-08 11:45:54]
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Turrapport 041210: Rek i Kungsskogen@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Rek i Kungsskogen 10/12 -04 

I behagligt tempo avnjöt vår lilla grupp stillheten på Stora Älgsjön och Bosjön.
Vi började vid campingen (?) i norrändan av Stora Älgsjön och fortsatte till 
sydändan där vi vandrade över till Bosjön. På Bosjön mötte vi Ove Åstradsson med 
kompis. Vi fortsatte till sydändan, men det gick inte att komma förbi sundet ner till 
Grytningen då det var öppet.
Tillbaka samma väg. 
Åter hemma så var vi nöjda den fina meditativa upplevelse vi fått.

Is

75% hård kärnis och 25% lätt spårigt stöp.
10 cm is vattenbegjuten. vattenskiktet bedömdes minska.
Något landlöst, speciellt vid vassar/mossar.
Bra is, som är rejält temperaturberoende. Kan vara kanon i morgon, kan vara svår 
för något svagare åkare. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 14 km Disigt, +4, några sekundmeter 
från nordväst 

Åke Stööd, Erling 
Andersson 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2004-12-10 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041210163840.html [2005-05-08 11:46:03]
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Turrapport 041204: Rek- och chanstur@Vänerskridsko

Solstaskäret LK Karlstad 

Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Rek- och chanstur 4/12 -04 

Vi blev tre optimister som samlades 
på Norrstrand. Färden gick mot 
väster. Först provåktes Bråtsjön. Det 
var inte ideala förhållanden. Blandat 
tunnt och lite tjockare med snö på 
den frusna skorpan av stöpis. 
Därunder snöslask och underst 
kärnis. Under den lite tjockare snön 
var överisen inte bärig vilket Lennart 
och jag snart märkte. Efter att fått ett 
plåster på hakan enligt konstens alla 
regler (av Bo-Göran som fick 
utbildning i Första hjälpen i måndags) åkte vi vidare. Vid järnvägen vände vi. Det 
blev sämre efterhand.
Nästa anhalt blev Rinnen som var likartad och med större ytor med tjock snö. Här 
var det Bo-Görans tur att köra genom överisen, men med akrobatiska konster 
undvek han att falla. Efter en km var vi alla fika-sugna så vi tog rast och återvände 
sedan till bilen.
Kanske Storemsen var bättre - men nej, vi gick inte ur bilen.
Långsjön då - öppen.
När vi ändå åkt så långt var det lika bra att kolla Överudsjön också och ser man på. 
Stöpt och med vatten på stora ytor. Vi fick lön för mödan och åkte i rask fart runt 
sjön. Man ska vi vara ärliga var det en del mjuka partier och lite tungåkt. Mycket 
bilåka och lång rapport för en liten skridskotur!

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041204183035/index.html (1 of 2) [2005-05-08 11:46:12]



Turrapport 041204: Rek- och chanstur@Vänerskridsko

Vattenbegjuten stöpis på Överudssjön. (Ovan: Bråtsjön)

Is

Överudssjön.
Stöpis med underliggande snöslask och Kärnis. Delvis vattenbegjuten med 
ytmjuka partier. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 16 Mulet, +1  L Hellsten, B-G 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&foto: Valter Lindén | 2004-12-04 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 041123: Rinnen med grupp 3@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Rinnen med grupp 3 21/11 -04 

Perfekt is, sol, vindstilla, 5-10 gr kallt, trevliga 
kamrater! Säsongens hittills bästa tur! 

Panorama över Rinnen

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 30 km?  Yngve och Kerstin Berg 

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

Tillbaka | Rapport: Yngve Berg | Foto: Jan Lundbäck | gps: Mathias Björklund | 
2004-11-23 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/04-05/20041123143039.html [2005-05-08 11:46:24]
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Turrapport 041122: Rinnen med grupp 4och 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Rinnen med grupp 4och 5 21/11 -04 

Vi samlades i strålande sol vid Norrstrandskyrkan.
Efter en del diskussioner blev det Rinnen.
På vägen dit kom en del lite hit och andra dit. Men till slut kom de flesta fram till 
Rinnen, om än på olika ställen.
Så småningom var vi uppdelade i tre grupper. De som valde grupp 3 tempo försvann 
och sågs knappt mer denna dag, medan de som valde grupp 4 och grupp 5 tempo 
åkte i stort sett samma väg i motsol runt Rinnen med gemensamma raster.
Vilken dag!
Sol, vindstilla, kallt men ändå värmde solen vid rasterna, bra is och trevlig kamrater.
Tack högre makter för att vi får sådana dagar ibland.

Is

I stort sett hela Rinnen ligger med 8 cm kärnis. Vissa partier har stöpis cirka 10 
cm. Alla sund gick att åka utom i det smala sundet i väster och utloppet från sjön. 
Södra delen har något sämre is. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

30 2 23-24 km Stålande sol. -6-9, 
vindstilla 

4: Björn Lagerbäck, Lars-
Olov Wallménius, 
5:Bengt Jakobsson och 
Kristina Gräsberg 

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 | 2004-11-22 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 041124: Rektur på svarta isen@Vänerskridsko

Solstaskäret Karlstad Långfärdsskridsko 

Turrapport:

Rektur på svarta isen 20/11 -04 

Rektur för att se om det skulle finnas några bra isar i närheten som skulle ha hyfsade 
isar slutade med väldigt fin åkning på 4 sjöar.
Aplungen (3.5 km) på halvstöpt knagglig is.
Gösjön (10 km) på svart perfekt kärnis 4-7 cm.
Bråtsjön (6 km) minst lika fin is som Gösjön.

gps-spåren för Bråtsjön, Gösjön och Aplungen 

Bonusrekning på Rinnen med en av bilarna inför morgondagens stortur. (3 km)

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 23 km -10 solsken, vindstilla 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&gps: Mathias Björklund | 2004-11-24 | Högboda-Frykerud 
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