
Turrapporter 2005-06 - Solstaskäret@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapporter

Säsongen 2005-06  

Datum Tur Delt / Grp

10/4 Badrapport   11 / 1

26/3 Säsongens sista ?   12 / 1

25/3 Bengt Hornevall 60 år   13 / 1

25/3 Boholmen - Bäröskären 25/3 - 06   8 / 1

19/3 Kovikshamn och Nordre älvs fjord.   7 / 1

27/2 Svinön   4 / 1

26/2 I havsbandet   11 / 1

26/2 Bara vi är hemma klockan två.   9 / 1

26/2 Before hockey, grp 4   17 / 1

25/2 I Havsörnens rike   8 / 1

25/2 Vänerskärgård   10 / 1

24/2 Finfint mellan Moskär och Ö Söön.   2 / 1

12/2 Den bästa dan   9 / 1

12/2 Undret vid Mörudden   7 / 1

12/2 V:a Söön 12/2   7 / 1

5/2 Segerstad igen   12 / 1

4/2 Tyst minut vid Arnäs   17 / 1

4/2 Glafsfjorden   10 / 1

4/2 Marschalltur på Mariebergsviken   100 / 1

4/2 Hög njutningsfaktor på Segerstadis   13 / 1

4/2 Sol och öppna vidder i Segerstads skärgård   11 / 1

4/2 Kattfjorden   6 / 1

4/2 Segerstad grupp 5   15 / 1

3/2
Antikrundan med vänner på fantastiska fjärdar och 
fjordar   14 / 1

2/2 Sol, bad och myggor på spegelblank glanskis   4 / 1

29/1 Glanskis efter Hammarölandet   10 / 1

29/1 Sutaren   8 / 1

29/1 En solig dag på isen grp 5   19 / 1
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29/1 Sättersholmsfjärden, grp 5   22 / 1

28/1 Nästan Drottninggrundet   15 / 1

28/1 Tjejhelgen på sagolika Foxen   38 / 4

28/1 Foxen 28/1   12 / 1

27/1 Tjejhelgsstart vid Björnrukan   40 / 3

22/1 Ishelg 06   110 / 1

21/1 Ishelg06   150 / 15

15/1 Siljan med 4:an och 5:an   18 / 2

15/1 Gapern grundutbildning grupp "Värmlands Motor"   30 / 2

15/1 I havsörnens rike   6 / 1

15/1 Mariebergsviken-Rävön   16 / 1

15/1 Visten grupp 5   17 / 1

15/1 Hammarösjön grp6   11 / 1

14/1 Visten grp 4   7 / 1

14/1 Gapern gr.6   16 / 1

14/1 gapern grp4   6 / 1

14/1 Gapern grupp 5   23 / 1

14/1 Grundutbildning på Gapern   26 / 2

14/1 Gapern grp 5   20 / 1

8/1 Behagligt på Sättersholmsfjärden   15 / 1

8/1 Carpe punktum på Siljans glanskis   4 / 1

8/1 Stora Bör som sig bör   5 / 1

8/1 Grumsfjorden   22 / 1

8/1 För fort på St Bör?   11 / 1

8/1 Grupp 5 på Stora Bör   24 / 1

7/1 Norra Visten   9 / 1

7/1 Björnrukan - Hjälmarsfjorden 7/1 - 06   7 / 1

7/1 Sättersholmarna-Rävön t-o-r.   6 / 1

7/1 Märrholmen-Rud Grp 6   15 / 1

7/1 Stora Bör   26 / 2

7/1 Lindesnäs-Sätersholmarna   12 / 1

6/1 Björnrukan med dopp   19 / 1

6/1 Arnön-Stora Björnrukan   14 / 1

6/1 Kanikenäset-Nabben   12 / 1

6/1 Sööfjorden   26 / 1

6/1 Björnrukan-Kristinehamn t.o.r.   6 / 1
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5/1 Björnrukan - tunnis   6 / 1

5/1 Björnrukan-mot kristinehamn   17 / 1

4/1 Akvarie-upplevelse på Sätterholmsfjärden   8 / 1

29/12 Årsavslut i deltat?   12 / 1

28/12 Attack Torsholmen   16 / 1

28/12 Ungdoms- och familjetur på Gösjön   22 / 3

27/12 Borsjön-Molkomsjön-Gapern   5 / 1

27/12 Karlstad runt   16 / 1

26/12 Gapern   13 / 1

26/12 Rinnen   26 / 2

25/12 Rinnern/Rinnerns vikar   30 / 2

25/12 Gapern i solsken   4 / 1

25/12 Julottetur till Hammarö kyrka   3 / 1

24/12 En tidig julaftonsmorgon   10 / 1

18/12 Övningsplurr under Hammaröbron   8 / 1

18/12 Hänförande isar på Örtensjöarna.Grp 4.   13 / 1

18/12 När skriskoåkning är som bäst   13 / 1

18/12 Örtensjöarna   6 / 1

18/12 Borssjön/Molkomssjön   20 / 2

17/12 Rinnen grupp 5   13 / 1

17/12 Grundutbildning för Billerud Fritid.   10 / 1

17/12 Midvintersol på Rinnen   22 / 1

17/12 Rinnen i grupp 4 tempo   23 / 1

16/12 Skridskoutflykt #2   3 / 1

15/12 Gösjön i månsken   9 / 1

11/12 Dimman lättar över Böckeln   6 / 1

11/12 Mögsjön / grp 4   8 / 1

11/12 Rinnen i repris   3 / 1

10/12 Grundkursen på Stora Böckeln i Lindfors   18 / 2

10/12 Kungsskogen / grp 4   13 / 1

10/12 Rinnen, en höjdare   19 / 2

10/12 Sjöar i Kungsskogen del två. Grupp 3.   7 / 1

9/12 Rektur i decembersol   2 / 1

4/12 Gösjön/Bråtsjön   8 / 1

3/12 Svagisåkning steg 2 fortb   6 / 1

3/12 Sjöar i Kungsskogen   8 / 1
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3/12 Gösjön/Bråtsjön   8 / 1

Summa 1624 / 131 

Olycksfall: klubbtur 0.12%, privattur 0.0%, totalt 0.10%. 
Plurrningar: klubbtur 0.49%, privattur 0.38%, totalt 0.47%. 

Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en turbeskrivning. 

Tillbaka | Privatturer | Tidigare säsong | Nuvarande säsong | 2006-04-30
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Turrapport 060414: Badrapport@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Badrapport 10/4 -06 

Plurrningsövningen vid Paddlarklubben denna fina vårkväll hade lockat nio badande. I Roys 
ledband beträdde var och en älvens is, vilken var i påbörjad upplösning. Skridskoåkning var 
inte att tänka på även om en deltagare ville ha sina på. Nära öppet vatten brast så isen som 
förväntat. Plurret och sedan att ta sig upp klarade alla med fullt godkänt betyg. Trots tjock 
issörja fungerade det med isdubbar.
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Turrapport 060414: Badrapport@Vänerskridsko

 

Linor fanns också om så önskades. Helge blev så förtjust i att bada så han körde en repris! 
Idag behövde ingen byta om på isen utan dusch och bastu fanns till förfogande. Tack så 
mycket för det Karlstads Paddlarklubb! Avslut med semlor och kaffe/te.

 

Is

Uttalad våris med tjock issörja. Stora öppna partier. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 0 Sol och några plusgrader, svag 
vind 

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&foto: Carl Gustav Liljeberg | 2006-04-14 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 060406: Säsongens sista ?@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Säsongens sista ? 26/3 -06 

Repris på lördagens tur på nyisarna mellan Skoghall Svartskär och Axelön. I början hade vi 
sällskap av en isbrytare som förstörde den fina isen utanför Skoghallsverken. Det var ju han 
som hade skapat nyisen genom att hålla öppet i vinter, så han betraktade säkert isen som 
sin. 
Vi fick nöja oss med fin kantåkning längre ut bland vårens återvändande sjöfågel.

Senare på eftermiddagen gick vi på isen från andra sidan isbrytarn, från Edsviken. Isen var 
lika slät och fin här, men sprickor i isen gjorde att vatten trängt upp och fått den att murkna 
i vårsolen. Vi återvände ganska snart i en tilltagade sydvästlig vind som förebådade vårens 
första rejäla varmfront.

Epilog:
Varmfronten och regnet kom och hela nästföljade vecka var regnig. Nu har vi inte haft en 
utlyst tur på 2 veckor. Var detta säsongens sista ?

 

Is

En hel del fin nyis blandat med gammal tjock snöis. Nyisen mycket känslig för vatten och 
solvärme. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 20 Soligt med en annalkande 
varmfront 

Björn Lagerbeck, Anne-Lie 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: Björn Lagerbeck | 2006-04-06 | Norra Vänern 
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Turrapport 060325: Bengt Hornevall 60 år@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Bengt Hornevall 60 år 25/3 -06 

Idag är det 60 år sen Bengt Hornevall och Bosse Liljegren korsade Vänern Grattis, Grattis !
Årets vinter påminner om 40-talet med 20 grader kallt på nätterna och mycket snö så här i 
slutet av mars, men det är gott om öppet vatten i norra Vänern.

De de där riktigt stora ytorna med nyis vill inte infinna sig, men det finns avsnitt om man 
söker. 
Dagens tur startade uti vid Lucia. Snöpromenad och lite skrovelis söderut innan vi fann 
"Isen" ute vid Skoghalls svartskär, inseglingsfyren till Skoghallsverken.
Åkte västerut bredvid öppet vatten och öst-västlig råk ända till Bärön där vi trodde vi funnit 
de verkligt stora ytorna. Tyvärr visade det sig vara öppet vatten utan minsta vindkåre.
Tillbaka igen i den strålande Sommarsolen som tog hårt på isen. Ledar%B4n passade på att 
ta ett svalkande bad strax innan andra fikat. Isen hade hållit där tidigare på dan, så passa 
upp för vårsolen.

 

Is

Allt från snötäckt, skrvlig till nyis 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

13 1 1 25 km Strålade sol och vindstilla Leo Rudner, Björn Lagerbeck 

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

Tillbaka | Rapport: Björn Lagerbeck | 2006-03-25 | Norra Vänern 
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Turrapport 060325: Boholmen - Bäröskären 25/3 - 06@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Boholmen - Bäröskären 25/3 - 06 25/3 -06 

Efter samling vid paddlarklubben gick färden mot Lucia på Boholmen.Vi fick gå en dryg 
kilometer för att ta oss till Vickholmsskären där vi kunde påbörja vår skridskoåkning. Rutten 
blev söder om Klubben-Axelön-Gåsen-Äggskären-Bärskäret och åter med en avstickare mot 
Svartskär för att undersöka om nyisen bar, vilket den inte gjorde. Isen var inte den allra 
bästa men fullt åkbar. Ytan var ofta bulig och skrovlig men det förekom även mindre partier 
med nyis. Dock skall påpekas att nyisen söderut mot öppet vatten är tunn och försiktighet 
bör vidtagas. Naturupplevelsen i den yttre skärgården med obruten horizont är mäktig och 
den förstärks en dag med stålande solsken och i det närmast vindstilla. 

 

Is

Bulig och skrovlig is med snöpartier ut mot Axelön där ett parti med nyis finns. Vidare ut 
mot Gåsen och Bärskären är det kantisåkning omväxlande med bulig is delvis snötäckt 
som gäller. Nyisen söderut mot öppet vatten är tunn och lurig på vissa ställen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 4 mil Solsken, lätt vind. Bo-Göran Nilsson, 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: Bo-Göran Nilsson | 2006-03-25 | Norra Vänern 
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Turrapport 060319: Kovikshamn och Nordre älvs fjord.@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Kovikshamn och Nordre älvs fjord. 19/3 -06 

Sju skridskoåkare hade nappat på möjligheten att få åka på havsisen söder Marstrand. Vi åkte 
i lilla bussen och efter lite telefonkontakter blev startpunkten Kovikshamn. Förvarnade om 
dimma och minimal sikt. En från lokalbefolkningen kom in från dimman och sa att han varit 
ett par hundra meter ut men vände eftersom han inte kände igen sig alls. Vi litade dock på att 
Bengt skulle navigera säkert. En rejäl bunt med sjökort hade han innanför bältet. 

Start vid Kovikshamn

Vi började mot norr med sikte på Marstrand. Isen var hård och fin. För några av oss var det 
nytt med saltis och både ljud och känsla var annorlunda. Lite dovare ljud och lite annorlunda 
känsla i skäret. Även om sol och bra sikt är att föredra så är det något visst att leta sig fram i 
dimma och se kobbar och skär dyka upp ur ingenstans.
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Turrapport 060319: Kovikshamn och Nordre älvs fjord.@Vänerskridsko

Dimmigt

Havskänslan hade man hela tiden genom att trutar och annan sjöfågel flög över oss och satt 
här och där på kobbarna och väsnades. Vid en promenad mellan ett par öar tog vi första fikat. 
Vi såg andra grupper då och då. Ut dimman kom Palle Z i raskt tempo med en liten 
GLSKgrupp. De försvann snabbt mot okänt mål - nära eller i fjärran? 
En råk var lite svårpasserad och vi fann det lämpligt att vända. Vid Kovikshamn åkte vi vidare 
mot söder. Vi passerade en frusen ränna och kom till Fjällsholmen där vi mötte öppet vatten 
och påtaglig sving. Eftersom vi inte visste hur lång promenad det kunde bli fråga om vände vi.

Tom körde oss till St Överön där vi gick på Nordre älvs fjord. Mycket fin is tyckte de flesta 
även om Bengt sa att havsis av bästa märke kan vara betydligt bättre. 
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Vi började mot väster men isen tunnade ut och vid en råkpassage trampade Yngve igenom 
med skridskon. Jag kom efter i fart och kunde inte stanna men det gick bra ändå. Det var läge 
för andra fikat så vi vände till tjockare is och rastade efter stranden. 
Solen bröt fram och vi började plötsligt se Hisingens stränder. Det var lagom att korsa och ta 
en runda på fjorden. I en råk mätte vi tjockleken till 8 cm. Det blev en landpassage för att 
undvika en besvärlig råk. Vi var inte de första och en lastpall låg välplacerad för att nå isen 
från land igen.
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Turrapport 060319: Kovikshamn och Nordre älvs fjord.@Vänerskridsko

Välplacerad pall

Härligt solsken och hård och fin is sista km till bussen blev en fin avrundning på ytterligare en 
minnesvärd dag med Solstaskäret.

Bohuslänska klippor.

 Färdspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 
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Turrapport 060319: Kovikshamn och Nordre älvs fjord.@Vänerskridsko

Is

Mestadels hård och väl bärig is. Varning för uttunnande vid uddar och skär.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 34 km Dimma och senare sol, Sv vx vind, 
runt 0 

Bengt Jacobsson, 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 | 2006-03-19 | S Bohuslän 
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Turrapport 060227: Svinön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Svinön 27/2 -06 

Förmiddagstur med start på Arnön vid Stora Björnrukan. Vi tog en kort prommenad längs 
skidspåren ut mot snöfri is, skridskor på och efter ett lite knaggligt inte färdigstöpt parti var vi 
ut på de härliga isvidderna. Solen sken och det var närmast vindstilla.
Vi åkte åt SO och passerade söder om Bälten, Hästholmen och Äggskären.

Paus för att beundra utsikten.

Vi åkte sedan förbi Kråkskär, Galgen och Krako, öster om Alvön till Svinöns sydspets sedan 
var det öppet vatten. Där kunde vi njuta i solen och se havsörnen sväva i fjärran.
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Turrapport 060227: Svinön@Vänerskridsko

Fika på Svinön.

Tillbaka åkte vi i ungefär samma spår plus en lov åt väster mellan Raholmarna och Husön till 
väster om Ormholmen. Den härliga turen avslutades vid 13-tiden vid Björnrukan. Synd att 
inte fler kunde delta. 
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Den nattgamla isskorpan krossas mot iskanten.

 Färdspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Mest kärnis över 10 cm tjocklek. Några besvärliga råkar. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 32 km Sol, 7 till 2 minusgrader, mest vindstilla Valter Lindén, Anneli Blom 

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

Tillbaka | Rapport: Gunno Andersson | 2006-02-27 | Norra Vänern 
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Turrapport 060226: I havsbandet@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

I havsbandet 26/2 -06 

...eller så nära man kommer havsband på Vänern. Start från Björnrukan på smal gata bulig 
och knagglig is ca 1 km ut till snökanten. Sedan åkning västerut på fin is i stundtals lite seg 
motvind, söder om Kvinnholmen, Tenholmen och Lindön tills vi stod strax utanför Söököjan. 
Därifrån gled vi i medvind mot Timmeröarna och hittade en trevlig fikaplats på östsidan, nära 
gränsen mot öppet vatten. Under fikapausen kröp det öppna vattnet sakta närmare och när vi 
bröt upp kändes hur isen gungade i den antagligen ökande dyningen. Från Timmeröarna 
österut mot Raholmarna vars västsida vi följde söderut med förhoppningen att komma runt 
sydudden. Det gick inte, öppet vatten och gungande is mötte och vi vände åter norrut. Efter 
en bit ökning österut norr om Raholmarnavände vi åter mot Björnrukan.

Uppbrott från fika på Timmeröarna
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Timmeröarna, på väg österut
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Färdspår (rutnät 5x5 km)

 

Is

Mest slät kärnis 10-15 cm utanfrö snökanten . Inslag av ojämnare partier. Vid kanten 
uppbrytande i ökande dyning från V-SV 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 25.3 km halvklart,några , måttlig vind 
omkring V 

Mikael Skog, 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: Thomas Nilsson | 2006-02-26 | Norra Vänern 
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Turrapport 060226: Bara vi är hemma klockan två.@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Bara vi är hemma klockan två. 26/2 -06 

Vi startade vår skridskotur från Arnön, Stora Björnrukan. Gårdagens skidtur ut till blanka 
isen från badplatsen byttes ut mot lite skridskocross på halvstöpt iskant från strandens östra 
del. Bra träning att åka på så knagglig och ojämn is för att träna balans och muskler runt 
fotleder.Vinden blåste från väst så vi tänkte ta det jobbiga på en gång med åkning mot 
Timmeröarna.
Söder om Timmeröarna möte vi Vänerns vågor med skummet yrande över vattenytan. Åkte 
därför österut mot Ormholmen och stannade på Raholmen för lite fika. Vi prövade att runda 
Raholmen på södra sidan men möte åter öppet vatten med rejäla dyningar i isen. Tillbaka 
och vidare österut mot tilltänka målet Alvön. Vid Moskär gungade isen betänklig för att 
kännas trygg att åka vidare på. Gårdagens fina is ned mot Alvön hade brutits upp av den 
västliga vinden. Tillbaka i motvinden med lätt snöfall och grått väder. Nu började tankarna 
vandra i väg till OS finalen i ishockey, varför gruppen bestämde sig för snabb återfärd till 
Björnrukan.Väl vid utgångspunkten började solen skina från klar himmel varför dagens 
andra fika blev på badplatsen medan vi inväntade våra andra bilförare.

 

Is

Mestadels kärnis 10-20 cm.Stora åkområden från lördagen uppbrutna av den västliga 
vinden. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 25 km Västlig vind,moln,snöbyar,uppsprickande 
sol -4 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!

Tillbaka | Rapport: Olle Åström | 2006-02-26 | Norra Vänern 
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Turrapport 060226: Before hockey, grp 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Before hockey, grp 4 26/2 -06 

Björnrukan. Uppvärmning ut till åkbar is. Försök att runda Raholmarnas sydspets, som vi 
gjorde igår. Gick inte pga öppet vatten. Dock nådde vi Ormholmarna där kravet på 11-kaffe 
blev mig övermäktigt. Vi gjorde en lov mot NV för att nå Timmeröarna. Loven gjordes pga 
att isen var uppbruten och höll på att brytas upp än mer av dyningar söderifrån. Och de 
flesta i gruppen hade aldrig angjort Timmeröarna per skridsko tidigare. Undantagen var nog 
Kerstin och jag som var där igår! Vidare mot Ö Söön och Lindön, rakt mot vinden. Och 
vidare hemåt, i medvind. Där jag inte lyckades få skridskospetsarna ovanför en iskant vilket 
medförde en maglandning som känns än!

 

Is

>15 cm. Uppbrytande närmare iskanten. Huvudsakligen fin yta. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 28 km Delvis sol, några minusgrader, stark NV 
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: Yngve Berg | 2006-02-26 | Norra Vänern 
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Turrapport 060225: I Havsörnens rike@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

I Havsörnens rike 25/2 -06 

I Havsörnens Rike.

Ut från Stora Björnrukans (jfr "koruka"= koskit) badplats skidade vi (7) sydvart över vita 
gnistrande snövidder. Efter halvannan kilometer nåddes enorma snöfria isvidder ut mot öar i 
sydost, syd och sydvästvart. Snabbt byte till andra och lämpligare åkdon - ut på lite ojämn 
stöpis vi glider - mot fjärran mål och med siktet inställt på svartis lite längre ut - ledsagade av 
Valter L som snabbt finner "den rätta vägen". Väl ute på svartis av god kvalité styr vi kosan 
västvart mot Sättersholmsfjärden , snart möter vi Bengt Jakobsson i ledning för 12 
skridskoentusiaster. Efter diskussion om diverse vägval mm delas grupperna upp i två 
intressegrupper. Vår grupp glider snart vidare i västnordvästlig riktning mot Kvinnholmen och 
Kobergsudd - in på Sättersholmsfjärden - gör vi en "rundsväng" - vidare tillbaka och förbi 
Tenholmen/Lindön och utmed Ö Sööns östsida vi glider fram till isranden - där vi skymtar 
Söökojans vackra och kritvita fyrtorn i sydväst. Sugna på mer finåkning går färden vidare mot 
Timmeröarna, vi passerar snart Östra hästen - där man kan se en gammal tall som fått ge 
vika för tyngden av ett gammalt Fiskljusebo (häckade här under 10-15 år). Vi går iland på 
Timmeröarnas (den västras) sydspets för en kort matrast. 

Ilandstigning på Timmeröarna (Härön i bakgrunden).

( Timmeröarna består till stor delar av den näringsrika och basiska bergarten hyperit - vilket 
gett upphov till en mycket rik flora och ädellövskog. Här finns t ex mycket gamla och grova 
lindar - troligen 500-900 år gamla.) Valter hade vidare planer för vår färd nästa anhalt blev 
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Turrapport 060225: I Havsörnens rike@Vänerskridsko

Raholmarna och vid dess sydspets ligger ett litet skär - Rödberget - som består av en mycket 
fin röd och glacialslipad granit - som eftertraktas av solbadande "donnor" m fl. . Här var vi 
åter vid isranden.

- men "miltals" med finis bredde ut sig nordost och ostvart.
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Turrapport 060225: I Havsörnens rike@Vänerskridsko

Valter ångar på...

Färden gick snabbt vidare i det djupa sundet (6-7m) mellan Rödbergsskäret och Raholmarna - 
riktning Rahästen och nästa "Rödbergsskär". Här delades gruppen ånyo - en återvändargrupp 
och en fortfarande åksugen "Valtergrupp" - med nytt mål i sikte - Alvön - som kunde anas 
långt borta i sydost. På finis kilometer efter kilometer ångade vi på i mycket god fart i Valters 
ivriga skridskoskär - smittade av en längtan bort någonstans. Fortare än vi anat gled vi in i 
sundet mellan Svinön och Alvön (känd för sina fina badklippor av röd och slät glacialslipad 
granit). Iland på Svinöns sydspets var det dags för "sjuminuterstankning" (Valters ord) igen. 
Återfärden gick till en början i samma "skridskoskär" tillbaka och solen strålade härligt över 
isvidder och landskap. Vid Raholmarnas sydspets fick vi närkontakt med två majestätiska 
Havsörnar - lite skrämda lyfte de med tunga vingslag över talltoppar och försvann snabbt ur 
vår åsyn (- just nu tre konstaterade häckningar i skärgården mellan Karlstad - Kristinehamn). 
Rundning av Raholmarna igen - över till Ormholmen/Ormskären vi ångar vidare i Valters 
fortfarande mycket ivriga skridskoskär - snirklar runt i en spännande miniarkipelag (och 
fågelskyddsområde) ett slag. Tack Valter och "gänget" för en trevlig tur i en mycket vacker 
inlandsskärgård.
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Nöjda leenden vid Raholmarnas sydspets.

 

Is

Mycket stora områden med tjock och fin framsmält kärnis (svartis oftast mer än 10 cm), 
och stora områden med finfin stöpis. (se färdspår) 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 54 km (GPS) Till en början mulet - på em strålande 
solsken. Kraftig nordostlig vind. Minus-
plusgrader. 

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: Thorsten Gansing | 2006-02-25 | Norra Vänern 
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Turrapport 060225: Vänerskärgård@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Vänerskärgård 25/2 -06 

Fredagens rapport var lovande och ett tjugotal deltagare samlades vid Norrstrandskyrkan 
klockan 9. 
Vi delade oss i två grupper, skidgruppen och vandringsgruppen. 
Vandringsgruppen åkte i bilar till stranden innanför Kvinnholmen medan skidgruppen åkte till 
Björnrukan.
Vandringsgruppen hade turen att grinden var öppen så bilförarna satte av vandrarna nere 
vid isen och körde sedan upp bilarna till ovanför grinden, vilket visade sig klokt då grinden 
var stängd på hemvägen,
I väntan på bilförarna så hann skidåkarna komma fram och vi delade in oss i två grupper. 
Turen bar för vår grupp väster ut till Östra Söön som angjordes från söder!. Kanske skulle vi 
kunna tagit oss med lite vandring vidare till Söökojan, men varför lämna den fina is som vi 
åkt på.
1:a rast på Östra Söön.
Sedan åkte vi syd ost ut till Timmeröarna. Kring öarna var det sämre is och ut till 
Timmerkojan verkade det ännu sämre om ens bärigt.
Vi tog motvinden i ansikte och rundade ett dålgt område innan vi fortsatte öster ut till 
Hästholmen med andra fika.
Under fikat dök fem från den snabbare gruppen upp och vi gjorde en gemensam återfärd till 
bilarna.
Sista biten var lite besvärlig, men annars hade vi en fantastisk bra is.
Ur det begränsade skridskoordförråd som finns så var kommentarer som:
- jag trodde aldrig att det skulle vara så här bra
- fantastiskt
Ja, ni vet hur det brukar låta.
Väl iland försvann molnen och solen glänste över isarna.
Nöjda var vi i alla fall.

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 25 -2 - +4. Mulet nordlig vind 
från 2-6 m/s 

Bengt Jakobsson, Hasse Eriksson, Jill 
Wahlqvist 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 | 2006-02-25 | Norra Vänern 
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Turrapport 060224: Finfint mellan Moskär och Ö Söön.@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Finfint mellan Moskär och Ö Söön. 24/2 -06 

Från Björnrukan blev det en liten skidtur för att nå den åkbara isen. Det var blött i stöpet på 
ett par ställen. Som vi hoppats var det helstöpt på kärnisen. Lite styrande överis in mot 
snökanten men det blev bättre utåt. Blandningen med torkad is, hopfrusen överis och överis 
med små glasispartier gjorde att vi bitvis tog det lugnt. Svårt att se isläggningszoner osv 
under dessa för hållanden. 

Här och där lite knaggligt

Vi rundade Ormskären och då iskanten ätit sig inåt med uppbrutna flak fick vi ta en liten 
promenad över S skäret. Sedan fin is mot Raholmarna och vidare till Moskär. Annelie ville till 
varje pris fika där. Det fick bli i N för även här hade iskanten nått södra delen. 
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Turrapport 060224: Finfint mellan Moskär och Ö Söön.@Vänerskridsko

Annelie vid Moskär

Isen såg ut att ligga fin mot Alvön men vi vände åter mot Raholmen. Det ligger ett stort 
område med snöis mot Tormesöarna som med lite kyla blir åkbart. Nu var det för mjukt. Vi 
rundade Raholmen igen och satte kurs mot Kvinnholmen. Vid Ormholmens NÖ del tunnade 
isen ut och vi fick vända och runda detta parti. Som vanligt härute måste man vara lite extra 
försiktig då det kan hända saker med isen hela tiden. Dock var det ovanligt lättåkt med snälla 
råkar och fåtal vindbrunnar denna dag. Vi fortsatte utanför Kvinnholmen, Tennholmen, Lindön 
men utanför Ö Söön var det stopp. Flak och öppet. 

Utanför Ö Söön

Vi hade haft Söököjans gamla fyr i sikte men besöket där får vänta. Med sydvästen i ryggen 
var det bara att glida tillbaks till skidorna. Vi tog det sista i termosarna på Kvinnholmen. 

Färdspår finnes på skridskonätet. 
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Turrapport 060224: Finfint mellan Moskär och Ö Söön.@Vänerskridsko

Is

Utanför Björnrukan ca 2 km snötäckt is. Sedan stöpt kärnis mestadels 10-20 cm men 
tunnare NO Ormholmen. Åkbart område mellan Alvön och Ö Söön. Öppet vatten Söököjan 
mot TimmerKöja, Timmeröarna, Moskär, Alvön. 
Åkbar is går in till Långerudden men vägbom till fritidsområdet gör att det blir promenad 
på 20 min därifrån.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 36km 0gr, mulet 3-5 m/s SV 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: Valter Lindén | 2006-02-24 | Norra Vänern 
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Turrapport 060213: Den bästa dan@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Den bästa dan 12/2 -06 

Grön pool hade i det närmaste resignerat. Snösvängen jobbade för högtryck och grabbarna på 
Mariebergsviken tyckte livet var orättvist. Grön pools ankare hade åkt till alperna och föreslog 
att de som fortfarande var hemmavid skulle ta fram skidorna och burkarna med valla. Sånt 
skall man få höra av en utlysare när solen förväntas lysa och temperaturen är sjunkande.
Lördagens rekare gjorde det. Hittade oändliga isvidder med tunn is. Lade man ihop all is som 
vi såg i en stor hög räckte det knapp till Mariebergsviken. Den dög att åka på med ett ben om 
man höll det andra på den gamla isen. Den gav hopp om söndagen.
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Turrapport 060213: Den bästa dan@Vänerskridsko

Rekare på iskanten

Då räckte isen från Mörudden ut till Takene. Där gick mätstickan ner mot 3 cm och en och 
annan deltagare fick byta strumpor då isen mattades ut. 
Annars höll sig mätstickan på ca 6 cm nästan jämt. Det väsnades, knakade, sprack och sjöng 
en hel del men isen höll. 
Det var lyckliga skridskoåkare som hela dagen fick åka på en glasskiva i solskenet. Vi tog oss 
ända till Skoghallsverken och gjorde en extra runda runt Söön. Utsidans is var häftigast. Sen 
kunde vi inte sluta utan tog ett varv till.
Sen slutade vi och var rörande överens om att detta var den bästa dagen ( som alltid ).

 

Is

En enda stor glasskiva. Aldrig tunnare än 3 cm och aldrig tjockare än 6 cm 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 30 Sol, -10 grader Björn Lagerbeck, Carl-Gustav Liljeberg 
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Turrapport 060213: Den bästa dan@Vänerskridsko

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

Tillbaka | Rapport: Björn Lagerbeck | 2006-02-13 | Norra Vänern 
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Turrapport 060212: Undret vid Mörudden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Undret vid Mörudden 12/2 -06 

Nu är det stora omkastningar i skridskoåkandet. Igår plogades Mariebergsviken i 50cm djupa 
snödrivor.

 
Foto 1: Med säkerhetsavstånd på den fantastiska isen.

Idag har vi haft förmånen att få åka på förstklassig kärnis utanför Mörudden runt Va Söön ut 
till Va Takene och runt öarna utanför Skoghallsfabriken. Utanför Va Söön flög två havsörnar 
förbi oss på mäktiga vingar.

Foto 2: Vy från V Söön mot V Takene och till Kattholmarna (367 KB). 
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Turrapport 060212: Undret vid Mörudden@Vänerskridsko

Is

Vid Mörudden upp till Va Söön ca 6cm slät kärnis som tunnade ut till 3cm söder om Söön. 
Åker man på två skridskor och landnära i stark kyla så tar man sig fram på så tunna isar.I 
från strax söder om Va Skagene och ut till Va Takene var det också mycket tunt. Vid Va 
Takene och söder ut tunnade det ut ännu mer. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 25km Strålande sol, svag växlande 
vind, minus åtta grader. 

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 | Foto: 1-Thomas Wennberg, 2-Olov Bergqvist | 2006-02-
12 | Norra Vänern 
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Turrapport 060212: V:a Söön 12/2@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

V:a Söön 12/2 12/2 -06 

Vem kunde drömma om skridskoåkning efter all snöande?

 
Nu stod vi ändå vid Sörvikshamnen med en fantastisk spegel ut mot V Söön.

Vi begav oss söderut längs Hammarös västsida och tog oss på stundtals tunna isar förbi V 
Skagene och mot V Takene där dock isen blev för tunn och vi tvingades vända. Vi åkte sedan 
norr om V Söön, norr om V Långholmen och till sydvästra Garpen där vi fikade. Vi åkte sedan 
strandnära österut för att vika av söderut och runda V Söön. Vi njöt i fulla drag när vi i 
strålande solsken, vindstilla och spegelis letade oss tillbaka till Sörvikshamnen. Det bör 
påpekas att isen på sina ställen var ganska tunn och stor försiktighet skall iaktagas.

PS Angående den skönlitteräre beskrivningen 'Sutarturen 29/1' så vill jag påpeka att det inte 
var jag utan författaren som fångade Sutaren. Äras den som äras bör. 
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Turrapport 060212: V:a Söön 12/2@Vänerskridsko

Is

Isen var fantastiskt fin men den är på sina ställen tunn. På de flesta ställen 5-6cm tjock, 
tunnare söder om V Söön och strandnära vid V Takene. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 28km Solsken, vindstilla, -8grader Bo-Göran Nilsson, 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: Bo-Göran Nilsson | Foto: Thomas Wennberg | 2006-02-12 | Norra Vänern 
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Turrapport 060205: Segerstad igen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Segerstad igen 5/2 -06 

Vi startade vid Arnäs udde och åkte västerut längs stränderna till Åsundasundet. Sedan 
söderut till Bockholmarna för dagens första fika i skönt lä. Björn höll lektion i säkerhet på is, 
framför allt hur man kopplar ihop säkerhetslinorna.

Sedan rundade vi Långholmen i lite motvind, vidare till Sandön och dagen andra fika. Efter en 
kort sista bit var vi åter vid starten (gula huset). Ännu en gång är det bevisat: det blir en 
härlig tur på isen även om det inte ser så inbjudande ut, när man vaknar på morgonen.

 

Is

Snön började få en tendens att styra.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 17 km -8 grader, 4 cm snö, måttlig OSO 
vind  

Björn Lagerbeck, Hasse Eriksson 
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Turrapport 060205: Segerstad igen@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: Gunno Andersson | 2006-02-05 | Norra Vänern 
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Turrapport 060206: Tyst minut vid Arnäs@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Tyst minut vid Arnäs 4/2 -06 

Lördagen den 4 februari 2006 klockan 14.00, Skridskosverige har sorg och vi höll en tyst 
minut för de kamrater som omkom i den tragiska olyckan på Mälaren en vecka tidigare.
Aldrig har tystnaden varit större. Inget stadsbuller, inga skridskoskär och inga pikslag. 
Naturen höll andan och den bleka februarisolen bröt igenom och blänkte i det öppna vattnet. 
En bättre samlingsplats för att hedra kamraterna kunde inte ha valts.

Hur olyckan gått till vet vi lite om, men det som inte får hända har hänt med förödande 
konsekvenser för de inblandade.

Vi skall inte sluta att åka skridskor, men vi måste höja vår egen säkerhet ett snäpp och lära 
andra säkerhetsmetvetande. Utredningen kommer att lära oss mera om massplurrningar och 
isbryggor för att undvika olyckor. Vi kommer aldrig undan att någon plurrar eller skadar sig, 
men vi kan mildra konsekvenserna.

Gruppen gick igenom användningen av isdubbar, kastlinor och hakar och inte minst kläder och 
ryggsäckens betydelse. Det är långt kvar innan alla vet hur man använder utrustningen och 
hur man undsätter nödställda. 
Alla deltar på eget ansvar. Solstaskäret och ledare kan inte ställas till ansvar om något 
händer, men vi måste kunna lita på varandras omdöme och förmåga att bistå varandra. Den 
förmågan får man genom att öva och utveckla säkerheten. Gör det !

Nu har det som var osannolikt hänt, för att citera Tage Danielsson. Det är vår skyldighet att 
se till att det inte händer igen. 

Björn Lagerbeck
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Turrapport 060206: Tyst minut vid Arnäs@Vänerskridsko

Säkerhetsansvarig SLK

 

Is

Blank kärnis över 10 cm 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 20 km Kallt ,-13 grader. Vindstilla och en 
blek sol 

Björn Lagerbeck, 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: Björn Lagerbeck | 2006-02-06 | Norra Vänern 
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Turrapport 060204: Glafsfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Glafsfjorden 4/2 -06 

Från Ingestrands camping åkte vi söderut längs östra stranden på stöpt stabil is. Vid 
Hugnviksön girade vi höger tvärs över sjön med öppet vatten söderut men på fortsatt säker is. 
Väl över på västra sidan tog vi en första tidig fikapaus. Efter detta avbrott och i höjd med 
Hillringsberg skiftade isen karaktär till svart underbar nyis 5-8 cm, vilken vi avnjöt i lätt 
medvind och strålande motljus. På den tidigare stöpisen orsakade detta motljus visst besvär, 
ty det var svårt att upptäcka alla talrika sprickor, vilka fällde en och annan åkare.

 
Svart underbar nyis. Roland Hedén dansade runt oss mest hela tiden med sin fina 
skridskoteknik.

Vid ingången till Söljeflagan upphörde den fina nyisen och det gråbleka och likväl lättåkta 
knottret återkom. 
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Turrapport 060204: Glafsfjorden@Vänerskridsko

 
Något senare nådde vi målet Stavnäs vackra vita stenkyrka med sitt spiratorntak av tjärade 
spån. Lägg därtill den intilliggande prästgården vit och och grann på en udde med utsikt över 
fjorden. Pastoralt fick en konkret sinnebild. Här skulle man vara kyrkoherde hördes från isen. 
Jag är tveksam kontrade Henrik.

Nåväl vi återvände mott norr och valde den östra stranden. Vi passerade Klässbol och landade 
så småningom på Trossnäset, där vi rastade. Därefter siktade vi åter på Hugnviksön, rundade 
denna och återvände till Ingestrand. 

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Stöpis med talrika sprickor. Svart nyis 5-8 cm. Öppet vatten söder om Hugnviksön. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 50-55 km Sol, -10 till 14 grader, svag nordöstlig 
och ganska bitande vind 

Lars Skålen 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: Leif Lendrup | Foto: Olov Bergqvist | 2006-02-04 | Arvika 
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Turrapport 060204: Marschalltur på Mariebergsviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Marschalltur på Mariebergsviken 4/2 -06 

Jag kom ut på isen vid 11 på förmiddagen och stannade till åtta på kvällen. Det var en 
fantastisk dag på Mariebergsviken. När jag kom var det redan några där. Sedan ökade det 
till att vara cirka 100 under hela dagen. När marschallerna var tända öka det. Mätt i sålda 
korvar så såldes det 25 mellan 12.30 och 14.30 medan det såldes 150 mellan 17 och 20.
Korvsnöbaren blev riktigt mysig. En nyhet för året. Ytan utanför baren blev den naturliga 
samlingspunkten på banan. 
Tipspromenaden blev det inte många som åkte. Så de som lämnade in har stor chans att 
vinna. Frågor och svar kommer i morgon under aktuellt där också vinnaren presenteras.
Det bränner i kinder och vinterblekheten är borta. I alla fall i kväll.
Ett stort tack till Gunno och Gunnar som hjälpte till med marschallerna.
Att prata med folk, njuta av solen, åka lite skridskor, ta en korv, prata lite mer, fixa lite - 
Mariebergsviken är verkligen en tillgång som borde gå att utveckla ännu mer tillsammans 
med andra. Konstutställningen förra helgen var ju ett gott exempel på ett arrangemang som 
lockade mycket folk till banan. Tänk ett arrangemang per helg med olika intressenter. Sedan 
försäljning på banan av olika ungdomslag. Dagens netto blev 1400:-. Skulle säkert blivit 
mycket mer om det var mer inarbetat att det säljs fika längs banan dagtid.

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

100 1 0-30 km Växlande molninghet. -9 svag 
nordlig vind 

Bengt Jakobsson, Gunno 
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 | 2006-02-04 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 060204: Hög njutningsfaktor på Segerstadis@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Hög njutningsfaktor på Segerstadis 4/2 -06 

Glanskisen vid Segerstad inbjöd till härlig åkning och redan en kort stund efter starten vid 
Arnäs var frusna fingrar och tår varma. Med näsan mot den bleka vintersolen fortsatte vi i 
grupp 6-tempo strandnära ut mot Bockholmarna. Där följde vi iskanten mot Sandön och 
sedan tillbaka till Arnäs. 

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 cirka 15 km sol, -10, 3-4 m/s 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 | 2006-02-04 | Norra Vänern 
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Turrapport 060204: Sol och öppna vidder i Segerstads skärgård@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sol och öppna vidder i Segerstads skärgård 4/2 -06 

Samling vid Skutberget med målsättning att följa Kattfjordens västra sidan ner mot Onsön.

Planerna grusades redan vid Långudden där Kattfjorden låg öppen söderut. Vi vände österut 
med isande vind i ansiktet, rundade den öppna ytan och gled söderut till Skårholmarna. Åter 
till Skutberget via en runda mot Bergvik.
Efter fika vidare med bil till Arnäs udde västra sida. Fin åkning längs norra stranden till 
Åsundasundet och söder till Bockholmarna där vi mötte öppet vatten.
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Turrapport 060204: Sol och öppna vidder i Segerstads skärgård@Vänerskridsko

Mikael, Håkan, Arnfinn, Roy, Ove och Olle vid Bockholmarna (stor bild 287 KB).

Öppet vatten gjorde att vi fick åka norrut, runda Långholmen och sedan underbar åkning 
söderut mot Sandskär, med vind i ryggen och solblänk i ansiktet. Förbi Sandön och ner till 
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Turrapport 060204: Sol och öppna vidder i Segerstads skärgård@Vänerskridsko

Enholmen för dagens andra fika. Vi konstaterade att det inte gick att ta sig ut till Arnäs udde, 
däremot såg vi is därute.

 

Is

Stabil is 10-15 cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 10+15 Strålande sol, minus 15 vid 
start 

Roy Bredberg, Pär Dahlström och 
Olle Åström 

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

Tillbaka | Rapport: Mikael Skog | 2006-02-04 | Norra Vänern 
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Turrapport 060204: Kattfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Kattfjorden 4/2 -06 

Vid samlingen på Skutbergets parkering fick jag information om att det var lite tunt utanför 
Bomstad igår men med tanke på den kalla natten, -14, trodde vi att det skulle vara tjockare 
is idag. Det fanns ingen is alls! Så vi åkte utåt Skoghall istället och plockade upp ytterligare 
3 åkare på vägen. Vi kom till Vickholmsskären, dit det går ett bryggliknande byggnadsverk 
från timmerflottningens tid, avsedd att stänga inne och skydda timret. Vi kunde inte åka på 
utsidan av Skårholmarna. Vi stannade till utanför den ganska nybyggda bastun på 
Zakrisdalsområdet. Den lär tillhöra Metso och kan hyras för en mycket rimlig avgift. Om man 
är anställd av Metso! Så nu väntar vi på en inbjudan!

 

Is

Mycket fin kärnis, ca 10 cm, Ö om Långudden ut till Vickholmsskären. S om 
Vickholmsskären och V om Skårholmarna öppet vatten, liksom V om Långudden så långt 
man kan se. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 28 km NO vind, sol, -14 till -9 gr 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: Yngve Berg | 2006-02-04 | Norra Vänern 
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Turrapport 060204: Segerstad grupp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Segerstad grupp 5 4/2 -06 

Startade vid Arnäs udde och åkte två varv (med och motsols) mot Åsundaön och ut mot 
Bockholmarna - Sandön. Utnyttjade alla vikar och kryssade längs öppet vatten och gammal 
sönderbruten is.
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Turrapport 060204: Segerstad grupp 5@Vänerskridsko

 

 

Is

Området söder Segerstadhalvön mellan Arnäs udde och Åsundaön ligger till största delen 
med blankis på mellan 8-12 cm. Öppet vatten i områdets södra del. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 28 km  Hasse Eriksson, 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: Hasse Eriksson | Foto: Thomas Nilsson | 2006-02-04 | Norra Vänern 
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Turrapport 060203: Antikrundan med vänner på fantastiska fjärdar och fjordar@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Antikrundan med vänner på fantastiska fjärdar och 
fjordar 3/2 -06 

Efter ett misslyckat försök att nå 
bärig blankis vid Bomstad, 
prövade vi istället lyckan vid 
Arnäs. Här fann vi ett mycket fint 
och lagom stort åkområde 
mestadels bestående av glanskis 
omgärdat av skravelis. Vi mötte 
öppet vatten utanför Bovikholmen 
och vek därför av österut mot 
Sandön innan vi återvände till 
Arnäs (färdspår t.h.).

Nästa anhalt blev Torsvikens blanka yta. Här åkte vi i två riktningar - söderut mot Onsön och 
norrut där isen bar strandnära ända till Sikholmen. Området mellan Klenstad och Bomstad 
behöver ytterligare någon natts tillfrysning. Med lite tur går det kanske att åka från 
Skutberget till Segerstad redan imorgon. 
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Turrapport 060203: Antikrundan med vänner på fantastiska fjärdar och fjordar@Vänerskridsko
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Turrapport 060203: Antikrundan med vänner på fantastiska fjärdar och fjordar@Vänerskridsko

 

Is

Huvudsakligen glanskis 4-15 cm tjock. Tunt runt uddar och vid råkar.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 3 mil sol, -4 - +2, 5 m/s Erling Andersson, Leo Rudner, 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: Christina Olin-Scheller | Foto: Åke Johansson | 2006-02-03 | Norra Vänern 
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Turrapport 060202: Sol, bad och myggor på spegelblank glanskis@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sol, bad och myggor på spegelblank glanskis 2/2 -06 

Vid Dingelsundet låg isen spegelblank med varierande tjocklek. Varsamt tog vi oss söderut i 
höjd med vindkraftverket, där det tunnade ut betydligt. Vi vände därför norröver och tog 
sikte på Långudden. Västerut mot Bomstad var isen tyvärr för tunn, och njöt därför av den 
fina isen österut tillbaka till Dingelsundet. Även på andra sidan Skoghallsverken vid 
Mörudden låg blankisen inbjudande. Efter fika på V. Söön åkte Leo över iskanten till en 
vindbrunn och blev rejält blöt. Efter ombyte i lä tillsammans med några sömniga myggor, 
tog vi oss tillbaka till Mörudden via V.a Skagene och Hästviken. 

 

Is

Mestadels mycket fin glanskis 4-10 cm. Här och var vindbrunnar och tunna partier vid 
uddar och utlopp.  

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

4 1 1 3 mil mestadels sol, 4 plugrader, 
svag vind 

Erling Andersson, Leo Rudner, 
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: Christina Olin-Scheller | 2006-02-02 | Norra Vänern 
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Turrapport 060129: Glanskis efter Hammarölandet@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Glanskis efter Hammarölandet 29/1 -06 

Start vid Lindesnäs på härlig kärnis i varierande och stundom 'spännande' tjocklek.Vi 
försökte ta oss över båtrännan vid Rävön men fick avbryta när isen blev för tunn.Åkte efter 
Hammarölandet och vinkade åt alla stugägarna som solade och grillade korv i det soliga 
vädret.Ut mot Sätterholmarna tog den fina isen slut och över gick i åkbar iskrovel. Efter fikat 
gjorde vi två härliga vändor fram och åter efter Hammarölandet på den blanka kärnisen. 

 

Is

Blank kärnis 4-10 cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 31 km Svag sydlig vind med någon minusgrad 
och solsken. 

Håkan Stööd, Olle Åström 

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

Tillbaka | Rapport: Olle Åström | 2006-01-29 | Norra Vänern 
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javascript:history.back()
mailto:olle.astrom@karlstad.mail.telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/vanern/nvanern.html


Turrapport 060129: Sutaren@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sutaren 29/1 -06 

Det är söndag morgon. De första solstrålarna 
letar sig in genom sovrumsfönstret hos Bo-
Göran på Båtvägen på Hammarö.Det är en 
kall vinterdag. Isen börjar åter lägga sig på 
Vänern. Det spritter i benen på Bo-Göran. 
Idag måste vi testa tunnisen. Längre västerut 
på Kattfjorden lägger sig isen blank och fin. 
Samtidigt som Bo-Göran kliver upp ur sängen 
vaknar en sutare som egentligen borde ligga i 
dvala i bottengyttjan så här års. Den simmar 
långsamt in mot land över den sandiga 
bottnen. Kanske finns där några smådjur eller 
kvarblivna växter som man kan mumsa i sig 
tänker sutaren. Några timmar senare sveper 
Bo-Göran med långa smidiga skär över den 
sprakande isen på Kattfjorden. Sprickorna 
breder ut sig. Koncentrationen är total. 
Isytan är som en glasyta ovanpå ett 
akvarium. Allt är synligt i vattnet och på 
bottnen. Minsta felbedömning så är det kört. 
Plötsligt girar Bo-Göran i en tvär högersväng. 
Tanken på tunnisen är som bortblåst. 
Sutaren, den olycksalige har vaknat på fel 
dag. Han blir totalt paralyserad och vet inte 
vad han ska ta sig till. Han blir helt 
stillastående. Med ett välriktat hugg slår Bo-
Göran sin vassa pik rakt genom isen och rakt 
genom sutarens huvud. Minuten senare ligger 
den stackars sutaren död på isen. 

Leif Lendrup

PS: Vi startade frånn Arnäs och åkte västerut 
ganska nära stranden på is som mätte 4-8 
cm. Vid Stuvholmen vände vi då isen blev allt 
för tunn. Vi återvände och styrde ut mot 
Enholmen på mestadels gammal is och fikade 
på en kobbe med bedårande vy ut mot 
Vänerns oändliga vidd. Därefter skrinade vi 
tillbaka och åkte till Torsviken. På tunn is gled 
vi sedan längs stranden under Valters säkra 
ledning till Onsösundet där vi efter en 
promenad rastade på en isvall med öppet 
vatten nedanför.

 Turspår (inloggning till Skridskonätet 
krävs). 

 

Vad pågår här? 

Sutaren 
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Turrapport 060129: Sutaren@Vänerskridsko

Fika 2 vid Onsösundet 

Is

Mycket fin yta, 4-8 cm 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 30,1 km Sol till halvt soligt, -2-5 grader Valter Lindén, Leif Lendrup 

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

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | Foto: Valter Lindén | 2006-01-29 | Norra Vänern 
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Turrapport 060129: En solig dag på isen grp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

En solig dag på isen grp 5 29/1 -06 

Med Åke i spetsen styrde vi söderut med drömmen om att nå Söökojan över rännan. En 
härlig tur längs land med dm tjock glasklar is över bottenstenarna.
Mot söder blev isen sämre och norr om Östra Långholmen vände vi för att vika på Nabben. 
Undertecknad blev efter tillsammans med en deltagare och fortsatte till Långholmens fyr där 
sjön hävde bakom udden. Vägen ut togs på spricker där snön stöpt till apelsinskal. När vi 
åter hittade gruppen visade det sig att de saknat Kristina men inte kökarlen. Hela gruppen 
tog nu en vända ut till fyren innan vi åkte tillbaka samma väg för att fika på Torholmen. Vid 
fikat ringde den andra gruppen och vi möttes utanför Rud för att tillsammans avslut en 
härlig skridskotur.
Tillbaka i staden var vi några som oberoende av varandra lockades till Mariebergsviken där 
det säkert var 300 personer på isen och över 100 på banan på skridskor. Många bekanta 
ansikten så ett varv tog en bra stund. Synd om de medlemmar vi träffade som valt sängen 
eller prioriterat annat. Visst är Mariebergsviken fantastisk, men det var så mycket bättre på 
den riktiga kärnisen.
Ett stort tack till Erling och Åke som lägger ner ett så otroligt arbete för så många Karlstad 
bor.

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 1 20  Soligt, någon minusgrad och svag 
sydlig vind 

Åke Stööd, Bengt Jakobsson 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2006-01-29 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/05-06/20060129181428.html2006-05-17 19:59:11

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


Turrapport 060129: Sättersholmsfjärden, grp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sättersholmsfjärden, grp 5 29/1 -06 

Vi var ett antal entusiaster som steg på isen vid Torsholmsbryggan för att försöka ta oss 
över isrännan till Jäverön. Efersom ingen brytning hade skett de senaste dagarna satte vi av 
norr ut mot Rävön. Vi kom inte långt förän vi mötte den snabba gruppen som redan hade 
varit där och rekat. Isen var för tunn. Vi lade då omplanerna och följde Hammarölandet 
söderut mot Långholmen. När vi kom till Nabben var det dags för första fikat i det strålande 
solskenet. Därefter fortsatte vi till den östra udden på Ö Långholmen där vi möttes av öppet 
vatten. Vi vände då tillbaka och tog en sista rast vid Rud innan vi återvände till bilarna. Vi 
nådde inte vårt ursprungsmål men jag tror alla var nöjda ändå med den spegelblanka isen 
och "vårsolen".

 

Is

Fin kärnis i varierande tjocklek mellan 5-10 cm. Skrovelis i sundet vid Långholmen och 
söder om Nabben. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

22 1 20 km  Björn Lagerbäck, 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 | 2006-01-29 | Norra Vänern 
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Turrapport 060128: Nästan Drottninggrundet@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Nästan Drottninggrundet 28/1 -06 

Start från Lindenäs på is som inte kändes onödigt tjock, strandnära åkning söderut längs 
Hammarölandet och överfart till Nabben på lite knagglig is i Långholmssundet. Efter 11-kaffe 
vid Nabben fortsatte vi österut norr om Långholmarna med sikte på på att komma ut i gattet 
mellan Söököjan och Drottninggrundet. Här tunnade det dock ut och vi kom inte fram till 
Drottninggrundet. Åter norrut på fina isar in mot Hammarölandet och Torsholmen där nästa 
fika intogs. När vi kom åter till Lindenäs kände sig större delen av gruppen inte färdigåkt. Vi 
körde en extrarunda, på nu rekad is is, till Långholmssundet och åter i lite raskare tempo. Vi 
tackar Björn och Leo för för god tur och säker vägledning på fin och tunn is.

Färdväg:

Björn och Leo in action:

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/05-06/20060128212300/index.html (1 of 4)2006-05-17 19:59:19



Turrapport 060128: Nästan Drottninggrundet@Vänerskridsko

Drottninggrundet långt borta och nära:

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/05-06/20060128212300/index.html (2 of 4)2006-05-17 19:59:19



Turrapport 060128: Nästan Drottninggrundet@Vänerskridsko

Marskänsla i januari på Torsholmen:
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Turrapport 060128: Nästan Drottninggrundet@Vänerskridsko

 

Is

Blandning av ny kärnis och sammanfrusna isflak, 5-10 cm, snabba variationer i tjocklek. 
Mestadels slät yta.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 26.5 km Mestadels soligt, lite höga moln, 
någon minusgrad, nästan vindstilla 

Björn Lagerbeck/Leo Rudner 

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

Tillbaka | Rapport: Thomas Nilsson | 2006-01-28 | Norra Vänern 
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Turrapport 060128: Tjejhelgen på sagolika Foxen @Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Tjejhelgen på sagolika Foxen  28/1 -06 

När vi kom fram till kyrkan gick det ett sus genom bussen. Isen var spegelblank och hela 
omgivningen skiftade i blått.

 
Sagolikt! (Stor bild 152KB)

Bojen hade gjort en rekrunda på sjön och kunde beskriva läget, men gjorde klart för oss att vi 
inte fick plats i hans sommarstuga. 

Tre grupper som blev fyra skrinnade lyriskt fram i grupp 4,5 och 6 tempo. Isen fick högsta 
betyg liksom stamfikastället på Bruntorpsudden. Snopet upptäckte många av oss att vi inte 
hade solglasögon med oss.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/05-06/20060128192100/index.html (1 of 3)2006-05-17 19:59:23



Turrapport 060128: Tjejhelgen på sagolika Foxen @Vänerskridsko

 
Fikastället. (Stor bild 324KB)

En hindrande råk gjorde att vi fick promenera vid Bruntorpsudden och Tanudden. Vängsviken 
gav fantastikskt fin åkning ända fram till Klavernäsholmarna där isen mätte 4 cm, så där 
vände vi. 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/05-06/20060128192100/index.html (2 of 3)2006-05-17 19:59:23



Turrapport 060128: Tjejhelgen på sagolika Foxen @Vänerskridsko

 
(Stor bild 208KB)

På hemvägen gjorde vi en sväng in i Norge för att inspektera isläget och finansiera fördrinken 
på restaurang Bombay Dreams. På hemvägen agerade Anna W flygvärdinna och proppade i 
oss det ena godare än det andra.

Vi ses om en stund tjejer!

 

Is

Ca 7 cm 'direktomstöpt nyis'. Svart med lite vita inslag. Mycket slät med ngr få 
knotterpartier. Hindrande råkar vid uddar och stopp vid Klavernäsholmarna där isen mätte 
4 cm. I övrigt väl åkbart!  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

38 4 2,5-3,5 mil Strålande solsken, ngr 
minusgrader. 

Elaine Magnusson, Nina 
Ohlin-Scheller, Kerstin 
Rickardsson, Annelie Blom, 
Kristina Gräsberg och Anna 
Wallström 

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

Tillbaka | Rapport: Kristina Gräsberg | Foto: Anneli Blom | 2006-01-28 | Töcksfors 
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Turrapport 060128: Foxen 28/1@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Foxen 28/1 28/1 -06 

Ryktet gick att Foxen låg blank. För att säkerställa att ryktet var sant och för att deltagarna i 
den utlysta turen inte skulle behöva åka den långa vägen i onödan, så startade 
undertecknad rekning så snart det ljusnade. Rapport skulle avläggas före kl9, vilket gjorde 
att jag endast hann med att åka några kilometer söderut och här var isen mycket fin och 
bärkraftig. Kl 08.48 ringer Stina och vill ha rapport inför tjejhelgens tur. Två timmar senare 
infann sig en tjejbuss och 3 bilar med Solstaskärets utlysta tur. Dessa mötes av en sagolikt 
vacker omgivning och en spegelis söder om V:a Fågelviks kyrka. Vi begav oss söderut längs 
västra stranden men möttes vid Risviksudden av tunn is vilket föranledde en kort promenad 
förbi udden. Vid Brustorpsudden var det dags för nästa promenad, där även dagens första 
fika intogs med en bedårande vacker utsikt över Foxen. Vår tur fortsatte till Näset där vi gick 
över och fortsatte vår åkning i Vängsviken ut till Klevenäsholmarna där isen var alldeles för 
tunn för att fortsätta på. 
Vi åkte tillbaka till Risviksudden där vi åkte över till östra sida, och fortsatte sedan söderut 
till sundet öster om Bärön. På hemvägen blev vi varse om att is är färskvara. Foxen har lätt 
för att bilda råkar, och på den korta tiden vi var vid Bärön så hade vår väg förädrats så att 
råkarna var bredare och mer svårpasserade. Efter en del trixande så kom vi fram och kunde 
fortsätta vår färd tillbaka till V:a Fågelviks kyrka med 3,7mil i benen, och en underbar 
skridskodag med försmak av vår och dagsmeja. 

 

Is

Norra delen ner till Tarsudden har lagt sig tidigare än söder därom. Istjocklek ca 8 cm 
men tyvärr inte jämtjock utan betydligt tunnare vid bl a Brunntorpsudden och 
Risviksudden. Dessutom skall varnas för luriga råkar , speciellt på den östra sidan.
Söder om Tarsudden är isen mycket tunn.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 37km Stålande sol, vindstilla och någon 
minusgrad. 

Bo-Göran Nilsson, Gunnar 
Blomqvist 

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

Tillbaka | Rapport: Bo-Göran Nilsson | 2006-01-28 | Årjäng-Bengtsfors 
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Turrapport 060127: Tjejhelgsstart vid Björnrukan@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Tjejhelgsstart vid Björnrukan 27/1 -06 

Så var det tjejhelg igen - äntligen!

Elaine har i år lockat 40 damer till tjejhelgen, vilket också står att läsa om i lokalpressen. 18 
deltagare kommer ifrån Gbgs-trakten (GLSK) och resten är från Värmland (Solstaskäret).

Busschauffören körde ända fram till parkeringen vid Björnrukans badplats trots hot om att få 
pulsa 1,5 km. 

Vi åkte på 'hellre än bra is' och njöt mer av det fantastiska vädret och den soliga fikstunden 
än av isförhållandena. Vi passade på att lära oss några olika beteckningarna på is. 

Efteråt fick vi en mycket ingående och intressant föreläsning om iskunskap av Valter Lindén 
på 'Idrottens Hus', där vi också hade 'ost, kex och vin after-skate' mixat med bastubad....

Vi ses imorgon tjejer!

 

Is

Stråk med slät snötäckt kärnis med blandat med marängis och och apelsinis. 
Övervägande 20cm tjock is men tunnt vid sund. Ihopfrusna flak vid grund och utsatta 
uddar. 2-3 cm nyis söderut som kan ge öppningar till nya ytor lö/sö.
Dock öppet vatten i sikte, långt ut. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

40 3 10 km Ca -5 grader , soligt och 
vindstilla. 

Elaine Magnusson,Nina Ohlin-
Scheller och Annelie Bom 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 Gräsberg | 2006-01-27 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/05-06/20060127212755.html2006-05-17 19:59:25

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


Turrapport 060130: Ishelg 06@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Ishelg 06 22/1 -06 

På den bana som Erling Andersson och Åke Stööd ägnat många timmar åt att ploga från 
Mariebergsskogen ut till Tynäs kunde över 100 ivriga åkare njuta av härligt vinterväder och 
hinna prata igenom allafrågor efter lördagens många seminariepass. 

En grupp om ca 35 personer tränade åkteknik i praktiken på fin blankis uta på 
Hammarösjön. Det blev många aha-upplevelser, tankeställare och skratt.

 Fotoalbum. 

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

110 1 varierande solsken, - 8, lätt vind Ca 30 från Solstaskäret & FF Värmland 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 | 2006-01-30 | Norra Vänern 
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Turrapport 060130: Ishelg06@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Ishelg 06 21/1 -06 

Hela långfärdsskirdskovärldens samlade expertis var tveksam till om det skulle gå att hitta 
åkvärd is efter snövädret och de hårda vindarna. Bästa möjligheterna gavs på 
Hjälmarsfjorden ö om Kristinehamn.

Expertisen var efter några timmar på isen lyrisk: de hade aldrig upplevt en sådan fantastisk 
blankis-slaom mellan snöskulpturer som formats i den hårda vinden. Det var en helt ny 
skridskoupplevelse!

Efter turen sammanfattade några Solstaskärsledare: I fortsättningen kan vi aldrig ställa in 
turer - det verkar finnas bra is och härliga upplevelser även när förhållandena verkar 
omöjliga!

 Fotoalbum. 

 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

150 15 5 ca 20 km blåsigt, uppklarnande, -7 Ca 30 Från Solstaskäret & FF 
Värmland 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 | 2006-01-30 | Norra Vänern 
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Turrapport 060115: Siljan med 4:an och 5:an@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Siljan med 4:an och 5:an 15/1 -06 

Vi hann inte räkan dem alla, de stenar på botten runt Solleröns Stränder ...
Vi startade alltså vid Sollerön på en badplats vid Gesundfjärden. Alla ville snabbt iväg efter 
bussresan. Det blev fika redan efter 10 km på en liten ö (på östra sidan av Sollerön) med 
vinskydd. Sedan bar det av norrut i medvind på de fina isarna. Med hjälp av en lokal lots 
(mas) kom vi ända in i Mora.

På vägen kunde man även studera sanden på botten. Efter fotografering bar det söderut i lätt 
motvind på östra sidan förbi Nusnäs. Vi rundade Dragsnäsudden efter fika där och fortsatte 
söderut. 
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Turrapport 060115: Siljan med 4:an och 5:an@Vänerskridsko

(Klicka för större bilder)

Vi hade tänkt åka till Rättvik, men vid Tingsnäsudden (mitt emot Siljansnäs/Tällberg) var det 
öppet vatten. Vi fick avsluta med 7 km fin medvindsåkning tillbaka till en badplats utanför 
Garsås.
Under turen träffade vi några grupper från Dalarna. Solen gjorde några halvhjärtade försök 
att bryta igenom molnen.
En härlig heldagstur på Siljan!!!

 

Is

Blank is. Bra isförhållande. Undvik Österdalälvens utlopp längs östra stranden S om Mora. 
Öppet S om Tingsnäsudden mot Rättvik. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 2 50-60 Mulet, +1, SV vind 2-3 m/s Lennart H, Anneli B, Björn L, Hasse 
E 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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: Gunno Andersson | 2006-01-15 | Dalarna 
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Turrapport 060115: Gapern grundutbildning grupp "Värmlands Motor"@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern grundutbildning grupp "Värmlands Motor" 15/1 -06 

Äntligen igång!

Efter två torrsimspass var det dags för praktik för grupp 'Värmlands Motor' på Gapern, start 
Killstad badplats. Erfarenheten skiftade från '30 år sen skridskorna var på' till de som åkt en 
del men som genom kursen fått en grundligare genomgång av vad man bör kunna på isen.
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Turrapport 060115: Gapern grundutbildning grupp "Värmlands Motor"@Vänerskridsko

Kristina med kolonn

Mulet och lite rått i luften, men en härlig is mötte oss. Mycket pyssel med utrustning, hur 
linan och karbinhaken ska sitta och användas orsakade mest huvudbry. Vi körde 
tandemåkning, kolonnåkning med 'handpåläggning' och med pik på sned 'ala Lundbäck'. Det 
första var lite svårt, lätt att åka in i varandra. Ihopkopplade med pikarna var lite lättare 
tyckte de flesta.
Efter fika vidtog räddningsövning med linkastning. Att det finns många sätt att göra fel och 
krångla till det för sig fick vi erfara. Än var det linpåsen satt fast i fickan, att karbinhaken 
satt på fel plats, att pikarna blev kvarglömda osv. Det här behövs nog tränas på både två 
och tre gånger innan det sker med automatik.
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Turrapport 060115: Gapern grundutbildning grupp "Värmlands Motor"@Vänerskridsko

Efter lunch blev det uppdelning i två grupper och vi gav oss ut på lite 'vanlig åkning'. Vi åkte 
norrut förbi Svedenäs, upp till Lillängsviken, söderut förbi Udden österut en kort bit och sen 
tillbaka igen. Av Gaperns välkända råkar fick vi bara se någon enda.
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Turrapport 060115: Gapern grundutbildning grupp "Värmlands Motor"@Vänerskridsko

Håkan stilåker
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Turrapport 060115: Gapern grundutbildning grupp "Värmlands Motor"@Vänerskridsko

Turen var välplanerad även vad gäller mat. Till lunch erbjöds deltagarna fryst fisk.

Efter korvgrillning var det diplomutbildning till ytterligare 30 Solstaskärs-certifierade 
skridskoåkare.

Ledare, före en gångs skull inte ute på hal is. 
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Turrapport 060115: Gapern grundutbildning grupp "Värmlands Motor"@Vänerskridsko

Is

Blank och slät is på stora ytor. Mycket bra åkförhållanden. Överis hade frusit ihop och 
orsakade inga problem. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

30 2 10 km Mulet, svag sydlig vind Kristina Gräsberg, Håkan Stööd, Åke 
Stööd, Olle Åström 

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

Tillbaka | Rapport&foto: Olof Åkesson | 2006-01-15 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 060115: I havsörnens rike@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

I havsörnens rike 15/1 -06 

Ullvettern-Frövettern-Alkvettern och åter. Med start i sydväst, Fiskviken, vidare in i 
Ryggbergsviken med sin mäktiga bergrygg. Norr om Korpholmarna störde vi en havsörn 
som kalasade på braxen. Ner genom Smedstorpssundet och en runda på Frövettern. Jan fick 
problem med sin löshäl-skridsko. Med remmar modifierade vi skridskorna till fasthäl-
skridskor vilket fungerade mycket bra. Ner genom Käxsundet, promenad pga sand vid bron 
samt ytterligare en promenad längs östra sidan. Härlig medvindsåkning längs Alkvetterns 
östra sida. Vi rundade Storön och hade några överis-vurpor i höjd med Gytterön. Genom 
Ladufallsviken till dagens andra rast och övergång till Frövettern. Upp till Ullvettern igen, 
medvind och härliga isar, strandnära åkning i trance. Ett härligt åkstarkt gäng gjorde att vi 
kunde hålla högt tempo. Vid parkeringsplatsen fann vi ett körkort som visade sig tillhöra en 
Solstaskärsåkare som var här för några veckor sedan! 

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

10-20 cm is, fina isytor långt ut, här och där lite buligheter. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 52 Mulet, kring noll Valter Lindén och Mikael Skog 

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

Tillbaka | Rapport: Mikael Skog | 2006-01-15 | Bergslagskanalen 
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Turrapport 060115: Mariebergsviken-Rävön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Mariebergsviken-Rävön 15/1 -06 

Vi startade i Mariebergsviken och åkte under Hammaröleden till Bergholmen - Rödskär - 
Lövnäs - Tynäs - Rävön-Tynäs-Mariebergsviken - Jakobsbergsbron - Skoghallsådran ner till 
Skoghall och tillbaka till Mariebergsviken. Vi stämde av med grupp 6 vid Gudholmen där vi 
fick 6 nya deltagare. Vi fikade tillsammans med grupp 6 vid Lövnäs och vid Tynäs efter att 
ha gjort ett varv på Larbergsviken. När vi kom tillbaka till Mariebergsviken tackade 8 st för 
en fin tur och 8 st fortsatte på älven ut till Skoghall och tillbaka. Vi åkte på mestadels slät, 
hård kärnis. Vid Tynäs ligger det lite sand på isen, men om man tar det försiktigt går det 
rätt så bra att snirkla sig förbi. Larbergsviken är istjockleken lite ojämn speciellt tunt ett 
hundratals meter öster om Tye, så att det är bäst att åka utefter land. På älven finns det 
också några partier med sand.

 

Is

20cm slät kärnis.Vid Tynäs lite sand. I Larbergsviken öster om Tye några 100m ut med 
tvekan bärig, håll efter stranden.Sundet mellan Rävön och Sundholmen är inte bärigt. 
Älven ligger med 20cm kärnis, lite gasblåsor här och där och en del partier med sand på 
isen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 40km Mulet, svag vind från syd, 
en grad varmt 

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 | 2006-01-15 | Vänern 
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Turrapport 060115: Visten grupp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Visten grupp 5 15/1 -06 

Vi gick på isen vid Arnäs badplats och åkte norrut längs med sjöns östra sida. Då gårdagens 
isar var lite lömska med styris och överis tog vi det lugnt i medvinden. Efter ca 40 minuters 
åkning så rastade vi på nordsidan=läsidan på den lilla ön som ligger mitt i sjön väster om 
Västby näset.
Efter fikat fortsatte vi norrut i härlig medvind upp förbi Västbynäset. Efter näset drog vi oss 
österut och följde östra sjökanten upp ett par kilometer. Vi bestämde oss för att vända 
söderut och följa västra sjösidan. Vi korsade sjön i höjd med Sund. Det är en råk där som 
går tvärs över sjön som vi följde. Efter att vi korsat sjön hade vi en motvindssträcka hela 
vägen till Vistens södra ände. Dagens andra fika intog vi på en liten udde strax norr om 
Siggerudsnäs. Då hade vi klarat av värsta motvindssträckan. Gruppen hade klarat denna 
elegant genom att utnyttja kolonnåkning.
Efter fikat följde vi sjöns strandkant och fick på så sätt lite medvindsåkning dom sista 2 
kilometrarna. 
Turen blev rätt lång för att vara en grupp 5, men deltagarna var väldigt duktiga på skridsko 
och isen var fin så trots en lång motvindssträcka så var alla vid gott mod då vi klev av isen 
vid Arnäs badplats vid 14 tiden. 

 

Is

Iskvalitet: Hård jämn yta. Mellanting mellan körnis och stöpis. 
Tjocklek: ca 10cm. Finns några tunnare partier. 
Varningar: Håll avstånd från uddarna. Öppet vatten och tunnare is finns vid ett antal 
uddar. Detta syns dock tydligt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 31 km Molningt, 0 gradigt, sydlig vind, 3-4 
m/s. 

Mats Görrel / 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: Mats Görrel | 2006-01-15 | Munkfors-Deje 
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Turrapport 060115: Hammarösjön grp6@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Hammarösjön grp6 15/1 -06 

Start vid Mariebergsviken 09.30, morgondis med sydlig vind. Gruppen startade med 17 
deltagare men 6 st transfererade inom kort till grupp 5 som startade parallellt. Ut genom 
Tullholmsviken på bra is, men några fiskehål (?) efter ena kanten kräver uppmärksamhet. Ut 
på Hammarösjön i lätt motvind och sedan runt viken med första rast vid Lövnäs tillsammans 
med gr 5. Nu bar det vidare mot Tynäs med vinden i ryggen men aj så förargligt med 
sanden som var fastfrusen i isen. Runt Tynäsudde och runt viken igen mot Rävön. Det gick 
inte att komma igenom till Torsholmen, utan vi fick glida efter kanten på Rävön. Vid norra 
änden blev det stopp - öppet vatten, varför vi planerade att gena över viken tillbaka till 
Tynäs. Gr 5 upptäckte dock tunn is och vi fick backa tillbaka något innan vi nådde Tynäs 
udde, andra rasten togs vid Tye. Sedan fortsatte vi samma väg hem och tillbaka till M-viken.
Lugn och säker guidning av ledarduon.

 

Is

Mörk kärnis, ca 8-10 cm, knottrig & ojämn på vissa ställen med fastfrusna flak 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 26km Morgondis och molnigt, nollgradigt 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: Rolf Tellack | 2006-01-15 | Norra Vänern 
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Turrapport 060114: Visten grp 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Visten grp 4 14/1 -06 

Start vid Humletorp österut. Därefter följde vi norra delens östra sida och fick lä av västra 
sidan vid åkningen söderut. Tog en sväng in i Bonäsviken och därefter styrde vi kosan mot 
södra delen av sjön. 2 fikaraster och en skön tur i ett behagligt grp 4 tempo. Kändes som 
om vi mestadels hade medvind trots att vi följde stora delar av Vistens strandlinje.

 

Is

Merparten fina säkra isar.
Vissa partier med överis i nordost.
Öppet till viss del norr om ön in tilö Bonäsviken. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 45 gråmulet med något "snö" mot slutet. Ulrik Scheller, Pär Dahlström 

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

Tillbaka | Rapport: Hasse Eriksson | 2006-01-14 | Munkfors-Deje 
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Turrapport 060114: Gapern gr.6@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern gr.6 14/1 -06 

Start tillsammans med de andra grupperna vid vårt vanliga ställe, Killstad vid Gaperns sv. 
strand. Vi åkte i gr.5%B4s spår söderut vid Forsnäsviken och sedan norrut och rundade vid 
Udden för fortsättning i den östra tarmen. Intog första fikan tillsammans med gr. 5 vid 
Uddevik. Tog en runda i Arviken och rundade sedan Nordön innan vi vänder norrut mot 
startplatsen. Tar fika nr. 2 vid Getbolsholmarna där vi får se en campingstol komma 
blåsande i den tilltagande vinden. Den hann att räddas åt fiskarna som höll till där. 
Motvindsåkningen mot bilarna skedde i snygg kolonn. 

 

Is

Ca. 2 dm mestadels kärnis, vissa partier med överis som inte störde vår åkning. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 27 km Mulet och noll gr. tilltagande vindar. Annika Krook och Åke Noord 

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

Tillbaka | Rapport: Åke Noord | 2006-01-14 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 060114: gapern grp4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

gapern grp4 14/1 -06 

Start tillssamans med de andra grupperna vid badplatsen Killstad och åkning i stort sett 
motsols rund sjön. En del av gruppen åkte snabbare och strandnära, en annan del lite längre 
ut och långsammare (GPS-spåret och sträckan är för denna del av gruppen).
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Turrapport 060114: gapern grp4@Vänerskridsko

Is

Tjocklek över 1 dm, blandad kärn- ch stöpis. Mestadels slät yta men flera partier med 
styrande överis som drar ned omdömet om isen. Dessa områden var svåra att att 
upptäcka. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 34.2 km mulet, 0-gradigt, efterhand frisk 
SV vind 

Henrik Åkerlund, Folke Persson 

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

Tillbaka | Rapport: Thomas Nilsson | 2006-01-14 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 060114: Gapern grupp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern grupp 5 14/1 -06 

Vi åkte ut från Killstad motsols runt hela sjön utan att åka in i vikarna.Första fikat vid 
Uddenäs tillsammans med grupp 6. Andra fikat strax norr om Flatvik, sedan träffade vi på 
grupp 6 igen vid Getebolsholmarna där vi styrkte oss med lite vätska före sista 
motvindsköret in till Killstad. 

 

Is

Mestadels slät hård åkyta,det varierade mellan kärnis och stöpis,fläckvis styrande överis.
Tjocklek ca 20cm 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

23 1 35km Frisk SV , 0-gradigt,lätt 
snöfall på slutet. 

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: Erlin Andersson | 2006-01-14 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 060114: Grundutbildning på Gapern@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Grundutbildning på Gapern 14/1 -06 

Vi började dagen med lite skridskotekniksövningar på Mariebergsviken. Efter ca 1 timmes 
finslipning av tekniken tog vi en kort fika och åkte vidare till Gapern där vi skulle ta en tur och 
genomföra ett par övningar.
Vi klev på vid Killstad badplats. 
Efter en kort information om dagens tur så startade vi med att åka söderut. Det var en del 
överis eller styris som gjorde att vi tog det försiktigt. Efter ca 15 minuters åkning var det så 
dags att börja kräla runt på isen med isdubbar lina och all annan utrustning. Detta är inte helt 
olikt övningarna man höll på med i lumpen. Denna krälövning kallar vi långfärdsskridskoåkare 
livräddning med kastlina och isdubbar. Ävningen syftar till att lära känna och lära sig hantera 
sin kastlina, isdubbar och karbinhake.
När denna övning var klar så åkte vi i fin medvind norrut i några kilometer.
Efter några minuter stannade vi återigen och genomförde övningar som underlättar 
motvindsåkning, dvs kolonn- och tandemåkning. På grund av styris och överis så var det lite 
krångligt att genomföra speciellt kolonnåkningsövning, men det övades under några hundra 
meter. Detta är ju dock något man inte lär sig på en gång utan det kräver lite övning innan 
det sitter. Såg dock mycket bra ut för att vara första gången deltagarna gjorde detta.
Därefter åkte vi ytterligare lite norrut och åkte tvärs över sjön mot Hasselbol. Här var det en 
hel del över-/styris. Det blev ett par vurpor men inget allvarligare då vi pga isen tog det lugnt. 
Dock var det läge att ha ispikarna redo.
Sista biten tillbaka till Killstad badplats genomfördes i motvind och i ett tempo som låg 
närmare grupp 5 än grupp 6 som deltagarna utan problem hängde med i. Vi tog ytterligare en 
liten sväng efter vi kommit fram till Killstad där dom som ville fick känna på grupp 5 och 
grupp 4 tempo. 
Efter skridskoturen var det dags för grillning och diplomutdelning.
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Turrapport 060114: Grundutbildning på Gapern@Vänerskridsko

Klicka för större bild.

Jag tror och hoppas att samtliga deltagare tyckte att detta med långfärdsskidskor är 
någonting man vill fortsätta med. 
Samtliga i denna utbildningsgrupp som var med på Gapern kan följa med i en grupp 5 utan 
problem. Så jag hoppas verkligen vi snart ses på isarna under en vanlig Solstaskärstur. Nu är 
det upp till er att komma med på våra turer.
Vi hälsar er hjärtligt välkomna ut på isarna på våra utlysta turer! 

 

Is

Iskvalitet: Blankis med lite dålig bärighet i ytan lite här och var. En del över- och styris 
förekom.
Istjocklek: 10-15cm.
Varningar: Var berdd på över- och styris. Ligger en del partier med sådant.
Lite kyla i natt och isen är helt perfekt imorgon. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

26 2 ca 10km Molning, 0 gradigt, 2-4 m/s 
sydlig vind 

Bo-Göran Nilsson, Kicki Brandelius, 
Mikael Skoog, Mats Görrel 

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

Tillbaka | Rapport: Mats Görrel | 2006-01-14 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 060114: Gapern grp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern grp 5 14/1 -06 

Vi åkte från Killstad och österut mot Finnsnäs och vidare mot Udden och fikade vid ön där. 
Efter sedvanlig säkerhetsinformation %E1 la Lagerbäck åkte vi över mot Lövnäs och vände 
tillbaka vid Uddevik/Bråxnäs. Efter ytterligare en fika tog vi genaste vägen hem. Några av 
oss ramlade vid överisområdena, dock utan skador. Strax norr om Killstad skadade sig dock 
en av oss genom fall i en grop med ca 1 dm vatten med tunt isskikt över. Han skar sig i 
pannan på isen i och blev tejpad.

Kör inte för fort på isen, var vaksam på överis hela tiden så är det OK åkning.

 

Is

Öster om ön öster om Udden mätte vi 13 cm i fiskarnas hål. Det tunnade ut vid Lövnäs. I 
stort sett lättåkt. Varning för överis-områden utspridda över hela åkområdet. Bara att 
glida över, men lätt att ramla när man är oförberedd. Varning: Strax norr om Killstad 
större grop i isen med 1 dm vatten under tunt isskikt. 

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

20 1 1 26 km mulet, +1 grad, ngr 
snöflingor, SV vind  

Katarina Frisk 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: Kicki Gräsberg | 2006-01-14 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 060109: Behagligt på Sättersholmsfjärden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Behagligt på Sättersholmsfjärden 8/1 -06 

Med start från Lindesnäs brygga fick vi en fin tur i behagligt grupp 6-tempo. Först längs 
Rävöns östsida ned till Märrholmen. Vände sedan söderut och rastade på Torsholmen. Åkte 
sedan ut till Östra Långholmens nordöstra spets där isen tog slut. Därefter till Nabben där 
det var lite tunt vid inloppet till 'hamnen'. Under rasten fick vi en lärorik illustration i hur 
svag is låter när fyra åkare passerade på väg söderut genom sundet. Som tur var vände de 
hastigt och lustigt innan vi hörde något plask. Turen avslutades längs strandlinjen vid 
Brännäs och Lindesnäs.

 

Is

Kärnis, 5-10 cm 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 10 km Mulet,lätt nordost och -1-3 Hans Erlandsson, 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: Hans Erlandsson | 2006-01-09 | Norra Vänern 
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Turrapport 060109: Carpe punktum på Siljans glanskis@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Carpe punktum på Siljans glanskis 8/1 -06 

I arla morgonstund i mörker och råkyla - fyra skridskoentusiaster från "Solstan" drog; hade 
fått ett mail om "kanonläge" på Siljan - en "nätt" bilresa på ca 250 km (enkel väg!). När vi 
från Gesundabygdens höjder skymtar sjön - blir det väldigt tyst i bilen - den ser väldigt vit ut 
säger någon - titta längre ut säger Valter - det blänker! - is eller är det öppet vatten ? Tar oss 
över vägbanken till Sollerön - ställer kurs mot öns sydspets "Bodarna" - ett mycket vintrigt 
och snöbemängt kulturlandskap flimrar oss förbi - någon hinner lugnande säga - "titta vilka 
vackra kulturbyggnader - här månas det verkligen om traditionen" - spänningen stiger och 
total tystnad råder när vi närmar oss vägs ände - sjöbodarna vid Siljans strand - ett 
öronbedövande jubel utbryter i bilen - ut vi rusar - såsom vilda kor vid "kosläppet" om våren. 
Ett enormt (enorm vidvinkel och djup i bilden)isrike ligger framför våra fötter - åt sydvästvart 
klädd i gnistrande rimfrostrosor ( det var detta vita vi såg från höjderna)

Skating i rimfrosten

- utåt StorSiljan och ostvart - enorma blankytor. 
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Turrapport 060109: Carpe punktum på Siljans glanskis@Vänerskridsko

Var försiktig Leif - så Du inte repar ytan... (Klicka för stor bild)

Det är femton minusgrader i luften - när vi på lätta skär styr kosan sydvästvart - riktning 
Leksand.
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Turrapport 060109: Carpe punktum på Siljans glanskis@Vänerskridsko

Var ligger Leksand?

Mil efter mil samma fantastiska is - glasruteis (av 10- 15 cm tjocklek)över grunda bottnar - 
och det skulle det visa utgöra avsevärda arealer (vi åkte på västra halvan - se färdspår). 
Otroligt stimulerande att miltals studera bottentopografin och vid några tillfällen skymta 
'stora' laxartade fiskar.
Vid lunchtid mötte vi Hans Aurell (skidskoledare) med följe ett trettiotal skridskåkare från 
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Turrapport 060109: Carpe punktum på Siljans glanskis@Vänerskridsko

Falun - vi tackade honom 'honnörsmässigt' för rådet att åka hit och pröva denna sagolika is.

Hans Aurell Långfärdsskridsko Falun

I 'Leksandsviken' träffade vi på en svårforcerad råk - krävde ilandstigning - men vi ville inte 
iland - utan vidare vi 'dansade och flög' mot hägrande mål i nordost Rättviks Kyrka lyste 
'grann som en bonnbrud om våren' - ytterligare mil på mil av glänsande svarta och 
genomsiktiga glanskisar. Tyvärr blev isen för tunn sista milen så vi nödsakades vända åter. 
Återvägen blev en fröjdefull tillställning utöver StorSiljans enorma rimfrostfria 'nakna' 
glanskisvidder. 
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Sjumilaleende
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Återtåg i månsken över enorma svartisvidder så långt ögonen räckte.
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Turrapport 060109: Carpe punktum på Siljans glanskis@Vänerskridsko

Tack till Siljans isgud. (Klicka för stor bild)

'Livet är mycket mer fantastiskt än våra drömmar'

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Kan det bli bättre än så här - nej det kan nog inte bli - tror vi (Thorsten Gansing,Roy 
Bredberg,Valter Lindén, Leif Lendrup); Kvadratmil med glanskis (se vårt färdspår). Östra 
halvan vill vi inte uttala os om (- vi åkte inte där). Tunnis utanför en udde(mittemot 
Hjortudden)(Vi åkte alldeles in vid land här). - där man 'svänger in mot Leksand' 
kommande efter stranden norrifrån. Sammanfattningsvis - åk hit medans tid är!  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 75 km Halvmulet - sol över östra delen av 
höjderna kring sjön. 10-15 
minusgrader. Svag vind 

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&foto: Thorsten Gansing | 2006-01-09 
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Turrapport 060108: Stora Bör som sig bör@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Stora Bör som sig bör 8/1 -06 

I lugnt tempo gav vi oss iväg norrut längs västra sidan. De snabbare grupperna försvann 
snart framför oss. Vi stannade vid norra änden för en efterlängtad fikapaus. På väg söderut 
mötte eller passerades vi av flera grupper från Karlstad och Åmål/Säffle. Efter ytterligare en 
fika landade vi vid startplatsen, Grindsby samtidigt som grupp 5 gled in där.

 

Is

Mer än 10 cm kärnis av mycket god kvalite. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 20 km Mulet och -4 gr. Annika Krook och Åke Noord 

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

Tillbaka | Rapport: Åke Noord | 2006-01-08 | Säffle 
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Turrapport 060108: Grumsfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Grumsfjorden 8/1 -06 

Start från badplatsen i Gamla Slottsbron (en delgrupp försökte starta i Slottsbron utan 
framgång). Försiktig start på ganska tunn men väldigt fin och slät kärnis. Njutbar strandnära 
åkning med enstaka pauser. Vid en av dessa glada tillrop från en stugveranda vilka väckte 
förhoppningar om kaffe till oväntantade besökare. I en del vikar lite ojämnare is och och i 
sundet in mot Borgvikssjön såg vi att denna är snötäckt. Efter fikapaus vände vi tillbaka i 
samma spår och möte strax delgruppen som startade lite senare. Vi fortsatte tillsammans 
tillbaka i samma spår. När nästa fikapaus kom på tal hade en del av gruppen blivit så betagna 
av isen att det åktes två extravarv runt en ö istället. Här fanns dagens bästa yta - ett parti 
helt slät och stenhård kärnis. Härefter åter till startplatsen i samma spår som tidigare. Vi 
tackar för en fin tur på fantastisk is.

Klicka för att se färdspår utan distorsion.
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Turrapport 060108: Grumsfjorden@Vänerskridsko

Klicka för större bild.

 

Is

Huvudsakligen slät kärnis 5-8 cm (enligt lokala isfiskare finns tunnare partier, nedåt 2 cm, 
i vassruggar). I några vikar lite fastfrusen snö vilket gav något grövre men helt åkbar yta 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

22 1 36.6 mulet, någon miusgrad, svag 
vind 

Olov Bergqvist , Lars Skålen 

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

Tillbaka | Rapport: Thomas Nilsson | 2006-01-08 | Norra Vänern 
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Turrapport 060108: För fort på St Bör?@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

För fort på St Bör? 8/1 -06 

Grupp 4-turen lockade 11 deltagare som med god fart hastade runt St Bör, med avbrott för 
allehanda pauser. Drygt halvvägs runt väntade vi in grupp 5, som fick förstärkning av en av 
de våra. 

Vi körde medsols i tre olika spår, ett strandslickargäng, ett som som åkte relativt när 
strandenoch ett som av den perfekta isen en bit ut i vikarna. På det viset lyckades vi hålla 
ihop gänget de dryga 1,5 milen runt sjön (snö i vissa vikar kortade turen väsentligt).

Tillbaka till Camp Grinsby i sydänden bestämde vi oss för att isen var för bra för att inte 
åkas mer på. I vargflockformation hastade vi i fritt 3-4 km norrut till ön i sjöns mitt dör 
dagens sista fika rast avnjöts. innan vi åkte sjön motsols tillbaka till Grinsby.

Turen var utlyst i grupp 4-tempo,men gick - tack vare en åkstark och åksugen grupp en bit 
snabbare. Vissa hävdade att vi bestämt åkt i grupp 3-tempo.

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Spegelblank is,utom i snötäckta vikar,samt innanför strandnära öar. Ca 7-11 cm perfekt 
kärnis. Mycket få försvagningar. Bara utanför Bärstadsälvens utlopp och runt några få 
uddar tunnade isen ut något. Inten ens över grund och stenar var isen för tunn! En is att 
bjuda både noviser och experter på!!! 

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

11 1 1 30-34 -2,mulet, mkt litet 
vind 

Ulrik Scheller, Mathias Björklund, 
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: Ulrik Scheller | 2006-01-08 | Glaskogen 
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Turrapport 060108: Grupp 5 på Stora Bör@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Grupp 5 på Stora Bör 8/1 -06 

Från Grinsbyns camping norrut längs västsidan och en första fika på Åholmen. Arnfinn höll 
jämnt och fin tempo, norr om Björnöarna övade vi åkteknik och klarade galant den lätta 
motvinden ner längs östra sidan.

Nedanför de branta stupen vid Rambergen.

Slussning mellan de olika grupperna fungerade bra och under turen värvade vi 2 åkare från 
grupp 6 och 1 från grupp 4. 
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Turrapport 060108: Grupp 5 på Stora Bör@Vänerskridsko

Andra fikat på Fjolön mitt i sjön.

Vi avslutade längs sydöstra sidan ner till startplatsen.
De flesta vill åka mera på den fina isen så vi gjorde en ny vända upp til Erstaön och åter. En 
härlig skridskodag.

 

Is

Mycket lätt pudrad kärnis av yppersta kvalité. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

24 1 22 Mulet och någon minusgrad Arnfinn Helseth och Mikael Skog 

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

Tillbaka | Rapport: Mikael Skog | 2006-01-08 | Säffle 
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Turrapport 060108: Norra Visten@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Norra Visten 7/1 -06 

Efter samling vid Tingvalla isstadion avreste vi 9 stycken deltagare i två bilar via Kil-Nilsby och 
vidare norrut och tog av mot Humletorp, en körsträcka på c:a 50 km. Vid framkomsten fanns 
redan medlemmar från Friluftsfrämjandet i Sunne på isen. Vi kom snabt ut på en härlig kärnis 
med lätta snöfläckar. Olov och jag tillsammans med bistånd av Arnfinn drog iväg gruppen 
norrut i svag motvind och lättande molntäcke. Vi följde sjöns västra sida ända upp till 
nordspetsen. En deltagare fick hjälp med att skärpa skäret för att kunna hänga med. 

Vi fikade vid norra sidan av sjön där även sunneborna rastade. Vid inlopp i nordöst 
(Sandviken) finns ett parti där isen var för tunn, det gick lätt att klara genom att svänga ut på 
sjön. Fortsatt medvindsåkning i behagligt tempo förbi Brännvinsön och söderut. Ibland 
tunnare is med lätt pudersnö men för det mesta behaglig isyta. Från Kråkholmen intill norr 
Ängarna ett svagare område som passerades intill land.

Återfärden längs norra Vistens södra sida i lätt medvind var snart avverkad. Sedan väntade 
en brasa för grillning vid strandkanten. Grillkorv och resterande matsäck förtärdes innan 
hemfärden tog vid. Hemkomst omkring kl 15.15. Tag chansen att få uppleva en härlig sjöis 
med vacker natur. Tack Friluftsfrämjandet i Sunne för tipset! Se även deras färdspår för 
varning om två svaga punkter.

I södra delen av sjön finns ett åkbart parti mellan Bonserudsvägen, Storön och sundet vid 
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Turrapport 060108: Norra Visten@Vänerskridsko

Västbynäset. Vi gjorde ett försök att ta oss igenom sundet, men avstod efter 6-700 meter pga 
delvis blöt snö och ibland drivor. 

 

Is

Isläggning: Helt islagd (> 95%). Väl bärig. Istjocklek: 8-4 cm. Kärnis. Hård åkyta. 
Huvudsakligen jämn yta. Riskbedömning: Liten risk. Väl åkbar. Åkbart parti intill 
Bonserudsvägen. Sundet, Bonäsviken och södra delen äldre is med snö.

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 24 km Grått Olov Bergqvist, Leif Brodén 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 Brodén | Foto: Olov Bergqvist | 2006-01-08 | Fryksdalen 
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Turrapport 060107: Björnrukan - Hjälmarsfjorden 7/1 - 06@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Björnrukan - Hjälmarsfjorden 7/1 - 06 7/1 -06 

Turen startade i Björnrukan i raskt tempo med sikte på Hjälmarsfjorden. Vi stötte på tunn is 
vid Stor-Skäggen där vi åkte strandnära för komma runt udden. Vårt första fika hade vi vid 
Svartebergs sydspets. Färden gick sedan söder ut mot Rammholmen och dess västra sida till 
vi mötte öppet vatten vid den södra udden. Därefter åkte vi norrut och passerade sedan 
Stor-Skäggen innan vi vek av söderut mot Långön. Det gällde att hålla något västerut för 
söder om Skäggen var isen tunn. Efter fika nummer två på Långön så återvände vi till 
Björnrukan. 

 

Is

Bra kärnis, med varierande tjocklek, som på sina ställen är förrädiskt tunn. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 35 Lätt molnighet, svag vind, -2 grader Bo-Göran Nilsson, 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: Bo-Göran Nilsson | 2006-01-07 | Norra Vänern 
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Turrapport 060107: Sättersholmarna-Rävön t-o-r.@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sättersholmarna-Rävön t-o-r. 7/1 -06 

Vi klev på vid Lindenäs. Därefter åkte vi i lätt motvind norrut till Märrholmen. 
Efter en kort vila tog vi därefter fart och for fram över perfekta isar i lagom medvind ner till 
Torsholmen. Här intog vi dagens första fika tillsammans med grupp 5 ledd av Åke Stööd.
Efter fikat fortsatte vi söderut i medvind och över fina isar ner till Östra Långholmen. Vi 
stannade där vid ett mycket vackert istäckt träd/buske. Denna är värd ett besök för att 
beskåda!
Vi åkte sedan vidare utmed Östra Långholmens norra strand till iskanten som ligger vid öns 
östra spets.
Därefter åkte vi tillbaka utmed Östra Långholmens nordsida förbi Milholmarna fram till 
Nabben. Här intog vi dagen andra fika. Åven här gjorde grupp 5 oss sällskap.
Sedan åkte vi norrut igen i motvind upp till Märrholmen. Motvinden blev överkomlig då vi 
nyttjade kolonnåkning. Detta är en underbar uppfinning!
Efter en kort vila vid rännan intill Märrholmen fick vi återigen en härlig medvindstur till 
Lindenäs. 
Vi klev av isen ca 13.30 och var helnöjda efter en härlig tur på underbara isar.

 

Is

Svart kärnis.
4-8cm tjock.
Var uppmärksam på isen då istjockleken varierar.
Undvik Långholmssundet. Här är för tunnt för att åka på! Åk längre norrut för att komma 
över till Sättersholmarna.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 30 km Molningt, -2 grader, nordlig vind, 4 m/
s. 

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 | 2006-01-07 | Norra Vänern 
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Turrapport 060107: Märrholmen-Rud Grp 6@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Märrholmen-Rud Grp 6 7/1 -06 

Lindesnäs-Torsholmen-Märrholmen-Rävön-Torsholmen-Torrholmen-Rud.

Perfekt eftermiddagstur för oss som tagit sovmorgon!

 

Is

Ca 6-12 cm kärnis utan snö.
Ngt sämre isyta väster om Rävön, men fullt åkbart i viken. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 Ca 1,5 mil -1 grad, mulet, NO vind 2m/s Ulrik Scheller och 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: Kicki Gräsberg | 2006-01-07 | Norra Vänern 
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Turrapport 060107: Stora Bör@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Stora Bör 7/1 -06 

Vi var ett tjugotal sugna skridskoåkare som samlades på Tingvalla för färd vidare mot Stora 
Bör. När vissa av oss kom till campingen där vi skulle samlas hade våra ledare missat 
avfarten och var halvvägs till Norge. Efter denna lilla miss utlovades skärpning av ledarna och 
information om dagens is. Vi satte av i makligt tempo mycket strandnära. Vi fick se både fina 
isformationer och botten genom en is som var som en glasskiva. Vi snirklade oss runt varje 
liten vik och tog även vägen runt några öar för att få åka lite mer på denna underbara is som 
var som ett salsgolv.

 

Is

Glasskiva med frostrosor. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

26 2 25 Halvklart, -2 grader och 
uppehåll. 

Carl-Gustav Liljeberg, Gunnar 
Blomqvist, 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: Alexandra Sundin | 2006-01-07 | Årjäng-Bengtsfors 
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Turrapport 060107: Lindesnäs-Sätersholmarna@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Lindesnäs-Sätersholmarna 7/1 -06 

Det här med gruppindelning första gången man åker organiserat var inte givet. Jan-Erik 
Wallin och undertecknad valde, efter lite inrådan grupp 5. Gruppen blev på ca 12 åkare med 
Åke Stööd i spetsen och Bengt Jakobsson där bak som riktkarl. Vi gav oss iväg norrut från 
Lindesnäs, passerade mellan Torsholmen och Rävön för att ta sikte på Märrholmen. Med ett 
par sekundmeter motvind kändes det bra att vi inte valde någon snabbare grupp. Väl 
framme vi Märrholmen väntade några minuters välbehövlig vila innan vi vände 180 grader 
och åter satte kurs mot Torsholmen. Med vinden i ryggen och underbar is var vi snabbt 
tillbaka vid Torsholmen för en första fikapaus. Lite småprat blev det och vi befann ju oss på 
anrik KKF-mark, så Åke passade på att berättade om sitt senast projekt, en finnjolle hade 
införskaffats och ställts inordning inför sommaren. 
Därefter drog vi vidare söderut mot Sätersholmarna. Då vi fått kännedom om svag is 
nordnordväst om nabben gick vi mot de östra delarna av sätersholmarna innan vi fick vända 
vid farleden innan söökojans fyr. Kaffetarmen började ge sig till känna och vi tog sikte mor 
nabben. På allt tunnare is åkte vi norr om sätersholmarna, passerade träskviken, (enl. Åke 
ett skyddat tillhåll för jolleseglare i mitten av seklet) innan vi åter fikade. Därefter var det 
dags att åka hem, packa utrustning inför morgondagen, leta fram numret, Ni vet till den där 
trevliga. "Roligt att just du ringer" 
Bra ordnat Solstadskäret
Thomas Ingwall

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 21 km  Åke Stööd Bengt Jakobsson 

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

Tillbaka | Rapport: Thomas Ingwall | 2006-01-07 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/05-06/20060107155003.html2006-05-17 20:00:22

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


Turrapport 060107: Björnrukan med dopp@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Björnrukan med dopp 6/1 -06 

Turen utgick från badplatsen på Arnön, Stora Björnrukan. En grupp 5 startade med 14 
deltagare men efter en kort åkning anslöt ytterligare 5 deltagare från en annan grupp. Vi 
åkte österut i svag motvind och härligt fin is. När vi kommit ut till sundet mellan 
Tormesöarna började isen bli väl tunn och vi beslutade vända och ta vägen genom ett sund 
längre in.Vår ledare, tillika klubbens säkerhetsansvarige, Björn Lagerbeck, hann inte mer än 
50 m in mot stranden förrän han bjöd på en realistisk uppvisning i hur man beter sig vid 
plurrning. Ett område med uttunnad is lurade honom till säsongens första? badövning. 
Snabbt in till stranden där Björn fick hjälp att byta till torra kläder medan övriga tog dagens 
första fikarast. Allt avlöpte mycket bra och vi fick alla en nyttig lektion i hur man beter sig 
både i en vak och på isen bredvid.
Turen gick vidare österut, och efter ytterligare en rast söder om Järnbodholmarna, fortsatte 
vi till Skäggens udde där isen blev så tunn att vi tvingades vända. Med en tilltagande ostlig 
vind i ryggen var vi snabbt tillbaka vid Stora Björnrukan.

 

Is

Kärnis 5-10 cm med aningen pudersnö
 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

19 1 1 26 km Mulet, -1 grad Björn Lagerbeck och Thomas Otto 

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

Tillbaka | Rapport: Carl-Mauritz Bratt | 2006-01-07 | Norra Vänern 
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Turrapport 060106: Arnön-Stora Björnrukan@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Arnön-Stora Björnrukan 6/1 -06 

Start från Björnrukans badplats.Vi startade med 25 deltagare som efter lite åkning delades 
upp med grupp 5 och grupp 3. Kvar blev 14 st. deltagare som hade grupp 4 tempo i 
skridskobena.Vi åkte till Ö.Tomesön där isen blev onödigt tunn. Vände åter åkte norr om V.
Tomesön till Bottenviken, som ligger snöbelaggd, följe snökanten till fikat på Hultöns 
sydspets. Vi fortsatte på blank kärnis, med skiftande tjocklek (4-10 cm) fram till Skäggens 
udde och vände vid Kummelön. Åter i stort sett samma spår. 

 

Is

Kärnis med skiftande tjocklek 4-10 cm. Mycket tunnt runt en del uddar och i smala sund. 
Vaksamhet och avstånd mellan åkarna krävs. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 35 km Mulet ,-1 grad med tilltagande NO 
vind 

Håkan Stööd, Olle Åström 

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

Tillbaka | Rapport: Olle Åström | 2006-01-06 | Norra Vänern 
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Turrapport 060106: Kanikenäset-Nabben@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Kanikenäset-Nabben 6/1 -06 

Vi var ett glatt gäng som bestämde oss för att utnyttja den plogade banan från Kanikenäset 
ut till Tynäs innan vi fortsatte på finare isar längre ut. Blev tvungna att gå ca en km runt 
Tynäs innan vi nådde snöfri is. Fortsatte väster om Rävön och Torsholmen och tog sikte mot 
Nabben. När vi kom fram till sundet vid Nabben tunnade den igår klart åkara isen ut och 
efter kontakt med gruppen som plurrat bestämde vi oss för att fika på Hammarösidan.Där 
passade vi på att lyssna på erfarenheterna från de deltagare som hade utnyttjat möjligheten 
att vara med vid klubbens plurrningsövning före jul.
Därefter styrde vi kosan hemåt. Vid Tynäs gick vi en stig över udden i stället, vilket var lite 
kortare än att gå runt. Väl hemma var alla nöjda efter en blandad tur som innehöll såväl 
åkning på fina isar som lite spänning.

 

Is

Den plogade bana är klart åkbar med hård kärnis på mellan 1-2 dm. Ut på Sööfjärden var 
det fin snöfri kärnis på mellan 6-8 cm med undantag för sundet vid Nabben/Långholmen 
där den tunnade ut till ca 4 cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 35 km Mulet med ca -1 grad 
och ostlig vind 

Lasse Skåhlén, 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 | 2006-01-06 | Norra Vänern 
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Turrapport 060106: Sööfjorden (grp 6)@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sööfjorden 6/1 -06 

Många skridskosugna sammanstrålade på Tingvalla isstadion för åkning 
på de läckra isarna som rapporterats de sista dagarna. Vi fick ihop ett 
stort och trevligt gäng till dagens tur i grupp 6-tempo. Bilstransport till 
Lindenäs, sedan gick turen innanför Torsholmen, öster om Rävön och 
Märrholmen. Där gjorde vi en inspektion av båtrännan. Flaken 10 cm, 
däremellan 1 cm is. För många flak är för smala så de inte duger för 
jumpning (risken att de välter).

Vattenpaus, sedan gleds det i duktig medvind ned till bryggan vid 
Torsholmen. Där avvek paret Tikkanen och far och dotter Jakobsson. 
Turen gick öster om Torsholmen, likaså öster om Torrholmen innan alla 
gled in med god fart i viken vid Rud.

Där träffade vi åter på Åke Stööd med sällskap. De kunde berätta om att 
isen varit för tunn på en udde väster om Nabben. De var tre som var ombytta efter bad. Vi tog 
sedan över sundet och fick trixa en del för att hitta en passerbar väg. Jämfört med gårdagen 
verkade sundet ha tunnats ut på många ställen.

Andra fikat vid båtklubbens brygga, vi passade då på att gå igenom detaljer hur allas linor var 
anbringade.

Hela stora gruppen. 
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Turrapport 060106: Sööfjorden (grp 6)@Vänerskridsko

Ö Långholmens nordöstra hörn med Söökojan i bakgrunden och öppet vatten inom hör- och 
synhåll. (Stor bild 69K). 

Sedan åkte vi i ökande motvind norr om Nabben och Milholmarna till öppet-vattengränsen vid 
NÖ hörnet av Ö Långholmen.

Hemresan blev åter ett fint glid genom att vinden nu hade vridit till rent ostlig, kanske något 
OSO. Vi passade på att fota den fina isskulpturen. Återfärden över Långholmssundet gjordes 
med stor försiktighet, minst 10 m lucka och sakta fart. 
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Turrapport 060106: Sööfjorden (grp 6)@Vänerskridsko

Isskulptur (stor bild 516K). Fin is (stor bild 64K).

Allt gick bra och alla var nöjda med den fina åkningen. Vi steg av isen vid 14.30-tiden. 

 

Is

Istillväxt på de flesta ytorna. Dock i Långholmssundet tunnare än igår. Isen renblåst med 
en fantastiskt fin åkyta. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

26 1 25 km Grått, -0,5 grader, tilltagande 
vind som vred från NO till OSO. 

Kristina Gräsberg, Olov 
Bergqvist 

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

Tillbaka | Rapport&foto: Olov Bergqvist | 2006-01-06 | Norra Vänern 
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Turrapport 060106: Björnrukan-Kristinehamn t.o.r.@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Björnrukan-Kristinehamn t.o.r. 6/1 -06 

Vi startade turen tillsammans med Olle och Håkan i grupp 4 tempo men med siktet på att 
dela isär oss för en något snabbare grupp efter ett tag.
Turen utgick från Björnrukan och vi styrde mot Långholmen och sedan Västra och Östra 
Tormesöarna. Efter att en del badövningar (annan grupp) skett delade vi upp oss. Bojen 
ledde nu en grupp med 6 personer och jag tog kö. Turen gick nu vidare från Östra Tormesön 
där vi fikat direkt mot Stor-Skäggens udde vidare passerade vi Hornön, Kummelön 
Ölmeviken, Svartebergsudden. Här bestämde vi att försöka nå Hjalmarsundet vilket vi inte 
lyckades med då det var för mycket snö dom sista 800 metrarna. Vi styrde därför mot 
Rammholmen och följde dess västa sida ända tills vi nådde öppet vatten. Från Rammholmen 
åkte vi till Hornön där vi tog dagens andra fika. Efter fikat var det i stort sett raka spåret 
tillbaka till Björnrukan via V. Tormesön. Vi hade fin medvind så det gick rätt så fort.

 

Is

Varierande is med allt från mkt tunn kärnis till gammal snöbelagd is.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 40 Gråmulet ca 4 m/s och -2 grader Bo-Göran Nilsson/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 | 2006-01-06 | Vänern 
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Turrapport 060105: Björnrukan - tunnis@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Björnrukan - tunnis 5/1 -06 

Från Björnrukan åkte vi västerut via Långöns södra strand och en dryg km åt SV innnan det 
blev i tunnaste laget. Vi sökte oss söderut och fick uppleva dyning på tunn is och kom 
nästan fram till Timmeröarna. Sedan österut N om Ormholmen och Husholmen genom Yttre 
Tormessundet. Söderut längs Ö Tormesön, N om Nypholmarna, söderut via Krako och öster 
om Långön. Vi kom en bit söder om Långöns NO spets. Vägen tillbaka gick mera strandnära 
och tjockare isar via Länneviken och Bottenviken. 
En härlig tur där det krävdes god disiplin. 

 

Is

Kärnis från 3-3,5 cm till 10 cm. Som regel en aning kornsnö. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 40 Mulet, -1 Roy Bredberg, 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: Gunno Andersson | 2006-01-05 | Vänern 
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Turrapport 060105: Björnrukan-mot kristinehamn@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Björnrukan-mot kristinehamn 5/1 -06 

Från Björnrukan en kort sväng åt väster sedan över fjärden mot Tormesöarna. Mellan 
Tormesöarna över till Hultön. Strandnära åkning efter Mårön bort mot Hjälmarsfjorden. Vi 
vände söder om Kummelön.
En mycket fin tur o vi mötte kamrater både från Mariestad o Karlstad.

 

Is

Bra is som redan är beskriven. Något mer frost o yterst lite snöpuder.
Isen har tjocknat en del de senaste dygnen, men ute på de stora ytorna får man 
fortfarande var mer vaksam. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 35-40km Mulet, -1 Ståhl/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 | 2006-01-05 | Norra Vänern 
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Turrapport 060104: Akvarie-upplevelse på Sätterholmsfjärden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Akvarie-upplevelse på Sätterholmsfjärden 4/1 -06 

Dagen har bjudit på bästa tänkbara kärnis, 
4-7 cm. Isen låg som en glas-skiva över 
vattnet så att vi kunde se både stenar, 
klippor och fiskar genom genom den.

Vi gick på isen vid Lindesnäs där vi träffade 
Erling och Evert.

Först åkte vi mellan Nabben och V.
Långholmen och Milholmarna nästan fram 
till Ö. Drottninggrundet där vi blickade ut 
mot Söököjans fyr. 
Vid Ö Långholmen beskådade vi en 
fantastisk isformation!

Efter fikat vid Nabben åkte vi halvvägs runt 
Rävön. 

Från Rävön åkte vi mot Jäverön fram till 
farleden där vi vände. 
Korren ville reka inför morgondagen.
Vi avslutade turen med att runda 
Torsholmen.

 

Is

4-7 cm kärnis. Håll avstånd! Riktigt tunn is ibland.
Genomskinlig is utan snö.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 ca 2,5 mil -4 grader och mulet  Lars Skålén och Per Björkengren 

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

Tillbaka | Rapport: Kristina Gräsberg | Foto: Björn Lagerbeck | 2006-01-04 | Norra Vänern 
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Turrapport 051229: Årsavslut i deltat?@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Årsavslut i deltat? 29/12 -05 

Samling 09.00 vid Mariebergsviken för att hinna åka innan snön kom. 
Vi hade en härlig åkning bort till Dingelsundet på mestadels glasklar kärnis. Sedan tillbaks 
för att åka till Skoghall på lika fin is.
Fika intogs vid Morbrorsådra.
Sedan ut till Kanikenäset och tillbaka till Mariebergsviken.
Arnfinn ville åka lite i vassarna på Hammarösjön och bildade en egen grupp med fem som 
lekte så in i vassen.
När 'huvudstyrkan' var tillbaka började snöfallet.
Själv åkte jag till Magazinet för att kvittera ut medlemsavgifter. Synd om dem som blivit 
medlemmar först nu med hänsyn till den fina månad vi haft med skridskoåkning.
Men efter snö kommer tö eller kyla. Även om detta skulle kunna vara årets sista t%FAr så 
lär det inte vara säsongens.
Men ge inte upp, kanske hittar vi renblåsta isar imorgon inför helgen...

GOTT NYTT ÅR på er alla. Vi kanske ses på en plogad runtbana på Mariebergsviken...

 

Is

Fina isar i deltat mellan Dingelsundet, Mariebergsviken, Kanikenäset och Skoghall.
Infrysta isflak med sand mellan Mellan Mariebergsviken och älvgreningen vid Vidåsen.
Öppet i Morbrors ådra vid grundet söder om Hammaröledsbron och vid tillflödet från 
Djupsundet cirka 100 meter. Enkelt att följa norra stranden.
Begynnande snöfall kan spoilera allt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 20-25 km Mulet, några minusgrader, rätt 
kraftig östlig vind, mot slutet 
begynnande snöfall. 

Bengt Jakobsson, Arnfinn 
Helseth, 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: Bengt Jakobsson | 2005-12-29 | Norra Vänern 
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Turrapport 051228: Attack Torsholmen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Attack Torsholmen 28/12 -05 

Attacken mt Torsholmen startade på Mariebergsviken med 16 tappra detagare. Fina isar 
mötte redan på Vika och älven var också bra i den friska medvinden. Nedför Morbrors åra, 
förbi öppet vatten från Djupsundet och ut på Hammarösjön. Full fart i medvinden bredvid den 
delvis öppna isrännan ner mot Lövnäs för en kort intervju i lokalpressen ( se VF torsdag ). 
Kraftig motvind mot Tynäsudde ( kör ni alltid på rad frågade reportern ). 

Vid Tynäsudden var det stopp.

Larbergsviken lämpade sig bättre för segling per båt än skridskoåkning. Reträtt beordrares. 
Torsholmen fick vänta.
Hemvägen blev lite lurig med alltför tunna partier mellan vissa isflak. Inget bad noterades. 
Vägvalet bredvid isrännan var slätt och spännande och snabbt.
Efter andrafikat i Morbrors åra avbröts dagens övningar

 

Is

Tjock. Slät yta. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 25 km Upphåll. Lite sol och kallt. Björn lagerbeck, Leo Rudner 

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

Tillbaka | Rapport&foto: Björn Lagerbeck | 2005-12-28 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 051228: Ungdoms- och familjetur på Gösjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Ungdoms- och familjetur på Gösjön 28/12 -05 

En skön samling, unga och gamla, ovana och vana, fångade en av mellandagarna på den lilla 
Gösjön.

Anita Skog-Myhr ledde med bravur mellangruppen.
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Turrapport 051228: Ungdoms- och familjetur på Gösjön@Vänerskridsko

En härlig brasa spred värme.
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Turrapport 051228: Ungdoms- och familjetur på Gösjön@Vänerskridsko

Törstig blev man av allt åkande.
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Turrapport 051228: Ungdoms- och familjetur på Gösjön@Vänerskridsko

Och även hungriga.
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Turrapport 051228: Ungdoms- och familjetur på Gösjön@Vänerskridsko

Vi avslutade fikarasten med lite åkteknik.

En jättetrevlig dag var vi alla överens om.

 

Is

Tjock is med början till sprickbildning, lite lätt pudrad med nysnö. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

22 3 10 km Några minus, lite mulet, solen 
tittade fram mot slutet. 

Bengt Jacobsson och Mikael Skog 

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

Tillbaka | Rapport: Mikael Skog | 2005-12-28 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 051227: Borsjön-Molkomsjön-Gapern@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Borsjön-Molkomsjön-Gapern 27/12 -05 

Vi var 4 stycken som föll för Ulriks förslag som gick ut på medvindsåkning från Borsjöns 
norra ände, via Molkomsjön och slutligen Gapern.
Vi gick på vid Borserud och följde sedan Borsjöns östra och södra strand till sjöns västliga 
del. Isen på sjön var fin med ett litet tunnt snötäcke liggandes ovanpå. Snön störde dock 
inte märkbart.
Efter Borsjön gick vi ca 200 meter för att komma över till Molkomsjön.
Här tog Jill, som håller på och utbildar sig till ledare, över ledarskapet från Ulrik och förde 
oss på mycket fin is utmed Molkomsjöns östra strand söderut. En härlig tur med lagom 
medvind och helt otroligt bra is.
Efter Molkomsjön var det dags för en lite längre promenad (ca 1,5 km) på isiga vägar och en 
relativt tät granskog. Efter denna lilla orientering var vi framme vid Gapern vid inloppets 
östra sida. Efter ca 1 km åkning tog vi dagens första fika, äntligen! 
Efter fikat följde vi Gaperns östra ssida ner till udden vid Bråxnäs. Där åkte vi över till 
Uddevik och följde Gaperns södra strand ända ner till västra benets sydligaste punkt. En 
härlig medvindsåkning på underbara isar. 
Vi intog ytterligare en fika och tog oss sedan i lite mot-/sidvind upp till Killstad badplats. Där 
hade vi parkerat en bil. Ulrik och Håkan Stööd åkte sedan och hämtade Håkans bil vid 
Borsjön. 
En härlig tur med fantastiska isar och en härlig medvind (mestadels)! 

 

Is

Kavalitet: Härlig hård is som var lite snötäckt i lävikar. I övrigt inga problem med snön.
Tjocklek: 10-15 cm.
Varningar: Var uppmärksam på snö som kan ligga i lävikarna. Det behöver troligtvis inte 
komma speciellt mycket mer snö förrän det kan bli problem på dessa isar med snö 
överallt.
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 30 km Molnigt, lätt snöfall ibland, 
nordlig vind 5-10m/s, -5 grader 

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: Mats Görrel | 2005-12-27 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 051227: Karlstad runt@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Karlstad runt 27/12 -05 

Drygt 3 mil blev det idag på hemmavattnen mitt i Karlstad och runt om. Började med en 
avstickare till Skoghall från Mariebergskogen. Första fikat tog vi då isen tog slut i Dingelsundet.
Sen styrde vi norrut och rundade flygfältet. Isen var hygglig och vinden mest till nytta. 
Mitt i stan blev det att ta skridskorna då isen var sandad. Under bron vid NWT var det tunt, 
annars syntes de svaga partierna tydligt då de utmärkas av fåglar med simhud mellan tårna. 
Akta er för sådana!
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Turrapport 051227: Karlstad runt@Vänerskridsko

Slusscafét var stängt så andra sittningen fick bli bryggan.

Tillbaka vid Mariebergsviken sprack molnen upp, snöflingorna stoppade och solen försökte kika 
fram. Det fick bli ett extra varv genom Morbrors ådra innan avslut.

 

Is

Tjock, hyvsad is. Mestadels slät med några avsnitt med sammanfrusna flak. Passager med 
sand på isen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 31 km Från lätt snöfall till klart väder. Måttlig 
nordosta, 5-6 grader kallt. 

Björn lagerbeck, Leo Rudner 

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

Tillbaka | Rapport&foto: Björn Lagerbeck | 2005-12-27 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 051226: Gapern@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern 26/12 -05 

Vinden var hård, ibland med, ibland mot. Isen var kanon! Tunna partier bl a utanför 
Norumsälvens utlopp, öppet vatten utanför udden SO därom. Vi ångrade nog att vi inte tog 
den sista delen också, men beslutet grundades på att (mot)vinden var hård och det var 
osäkert om vi kunde ta oss fram utefter den sydvästra delen av sjön.

 
Kolonn i motvind (klicka för större bild)

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 34 km  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&foto: Yngve Berg | 2005-12-26 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 051226: Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rinnen 26/12 -05 

Jakten på det perfekta skäret kunde försöka uppnås under resan ner tillbaka till bilarna vid 
sjön Rinnens södra strand. Motvinden på uppresan kunde med god navigering pareras väl 
genom att åka utmed sjöns östra sida runt vikar, öar och holmar. De två grupperna 
sammanstrålade strax före sjöns norra strand och en stunds stärkande fika intogs. Färden 
tillbaka önskade man inte skulle ta slut med mycket fin is och medvind, vilket fulländade en 
härlig skridskodag.
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Turrapport 051226: Rinnen@Vänerskridsko

 

Is

Kärnis ca 20 cm över nästan hela sjön. Öppet vatten vid något enstaka sund. Isen på väg 
att skapa sprickor. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

26 2 26 km molnigt. 2 minusgrader, 6 m/sek NO Bengt J., Leo, 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: Bengt-Göran Bengtner | 2005-12-26 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 051225: Rinnen/Rinnens vikar@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rinnen/Rinnens vikar 25/12 -05 

Israpporten från lördagen föreslog 'genomfryst överis' på söndagen. Det stämde.
'Chefen, inspiratören', Bengt ville förse oss med tårta o skåldricka vid samlingsplatsen.
Det är nämligen på dagen 5 år sedan vi gjorde vår första tur i Solstaskärets namn!!!!
Det bev goda bullar med munk o festpommac.

Festpommac 5 år senare (stor bild 340K)

Vi skålade i söderläge o konstaterade att vi allt är, har, en väldigt bra förening.
Mycket folk från olika håll på isen.
En god tur i trevlig anda.

 

Is

Fläckar av härlig apelsinskalsis. Blankis.
Några sund luriga, andra öppna.
Sol o bra temp 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

30 2 30-40 Sol o bra temp Lagerbäck/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: Bengt-Göran Bengtner | 2005-12-25 | Högboda-
Frykerud 
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Turrapport 051225: Gapern i solsken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gapern i solsken 25/12 -05 

Vi blev fyra som inte 'kände' för att åka för många mil till isen, så det blev en kortare tur till 
Gapern denna dag. Vi startade vid Killstad och åkte efter västra sidan ned till Långviken. 
Efter denna sida fanns områden med överis som ej höll utan Ulrik och Olle (XL storlek, 90kg
+)fick småblöta fötter. Tillbaka upp till Udden med övergång till Duvenäs samt ner till 
Björknäsudde. Här vände vi åter efter östra sidan tillbaka till Killstads badplats. Åter vid 
Norrstrand klockan 13,00.

 

Is

I stort 10-12 cm kärnis/glanskis med partier av stöpis. Mindre områden efter västra 
stranden med överis som antagligen bär på annandagen.Isen tunnar ut på öppna ytor 
samt områden med svagare stöpis 7-8cm som ej höll för ett pikslag. Vaksamhet och lägre 
tempo anbefalles. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 25 km Solsken med ökande västlig 
vind, -1 grad. 

Nina Olim Scheller, Anneli Blom, 
Ulrik Scheller, 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 | 2005-12-25 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 051225: Julottetur till Hammarö kyrka@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Julottetur till Hammarö kyrka 25/12 -05 
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Turrapport 051225: Julottetur till Hammarö kyrka@Vänerskridsko

Interiör från Hammarö kyrka.

'Var hälsad, sköna morgonstund,
som av profeters helga mun
är oss bebådad vorden!
Du stora dag, sälla dag,
på vilken himlens välbehag
ännu besöker jorden!"

inledde vi med att sjung vid julottan i Hammarö gamla kyrkan.
Profeten Björn förutspådde en fin morgontur efter rekognoseringen på julafton.
Vi var tre som hörsammat hans kallelse. Med Anneli i ledningen så följde vi månskäran så som 
en gång de vise männen följde stjärnan. Eller det gjorde vi egentligen inte. Vi höll lite väster 
om vilket ledde oss in i vassen. Det visade sig att den smala vägen hade varit den enda rätta. 
Men efter att ha följt vassen österut så hittade Anneli en passage in till Rödskär. En kort 
promenad och så följde vi månskäran som rörde sig över himlen för att visa oss väg till 
kyrkan.
Mörkret låg till att börja med tungt över isarna, men med våra facklor och framförallt Annelis 
pannlampa gick det riktigt bra. Först i ett stapplande grupp sex tempo vilket efter Rödskär 
övergick till ett behagligt grupp 5 tempo.
När vi väl nådde den trygga hamnen i form av en brygga så fick vi leta oss väg. Eländigt, halt 
och risigt var det. Men efter en stunds rotande såg vi den vackra fasadbelysta kyrkan genom 
buskaget. (Kyrkan har inte tidigare varit fasadbelyst, så ni som inte varit där: åk dit. Det är 
väl värt ett besök!) Vi kämpade oss fram till kyrkomuren och klev över den, eftersom kyrkan 
inte verkar planerad för besök från vattnet.
På kyrkogården passerade vi en bäck där vi slängde våra facklor då vi såg en enorm brandbil 
parkerad utanför kyrkan och vi antog att man inte blir insläppta i Guds hus med vad som helst 
i händerna. Våra vargspjut hade vi lämnat nere vid sjön och de övriga vapen lämnade vi i 
vapenhuset. Mina isdubbar, satta på det klassiska sättet runt halsen, passerade prästens 
granskande blick.
Kyrkan såg från entrén helt fylld ut. Fyra platser fanns kvar på sista bänken i kyrkan och tre 
av dem slog vi oss ner på och inväntade gudstjänstens början.
Många turrapporter genom åren har talat om att man nästan blir religös när man åker 
skridskor. Men Hammarös vackra kyrka gav nästan samma känsla upplyst av levande ljus.
"De sista skola bliva de främsta", tror jag att det står någonstans i bibeln. Under sin inledning 
så nämnde prästen oss tre på bakre bänk speciellt. Samtidigt talade han om alla traditioner 
som finns förknippade med julottan. Tänk om vi kan få julotteturer som en tradition, vi liksom 
Friluftsfrämjandet i Arvika. Det finns andra kyrkor som ligger vackert och lämpligt vid våra 
sjöar.
Under predikan pratade prästen om ett möte med en birgittinersyster i klostret på Lidingö, 
som han besökt med sina konfirmander. Syster Ida hade kallat julen för "Skarvsladdarnas 
högtid". Allt som skall fram, allt som skall hittas, allt som tar tid från det väsentliga. Under 
predikan fick jag en ingivelse, om det var från Gud eller bara mina egna tankar som svävade 
fritt, vet jag inte. Men här satt vi tre stycken i Guds hus, på dagen fem år efter att 
Solstaskärets första tur genomfördes. Egentligen var det två turer då, den ena på Älgsjörna 
och den andra på "Hôla". Vilken som var först reddes aldrig den gången och kommer kanske 
aldrig att redas ut.
Men någon har i alla fall sett till att vi aldrig haft en så sen start på någon säsong sedan dess. 
Någon kom också på när vattenmolekylen skapades att vinkla den. Tack vare detta kan vi 
idag utöva vårt sport. Kanske är det tack vare det som allt liv finns till på vår jord. Hur skulle 
livet på jorden ha sett ut om inte vattenmolekylen varit vinklad och där med fått sina speciella 
fysikaliska och kemiska egenskaper, som så mycket bygger på i naturen.
Under "Fader vår" tittade jag ut genom ett av kyrkofönstren och såg den blånande 
morgonhimlen. Jag kunde inte låta bli att störa Anneli och peka på himlens skönhet.
En änglalik körmedlem kom fram till mig efter mässan och sa till mig att hon anat att jag var 
en av dem som var där. Hon tyckte jag varit snäll mot barnen som sluppit låta dem uppleva 
att stjärnan blid skinit på dem ute på isen, utan att de fått vila i sängen, en på en nyinköpt 
bäddmadrass.
Kanske finns det en ängel för var och en av oss i himlen. Och om helvetet finns, så är det 
ingen plats för en skridskoåkare.
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Turrapport 051225: Julottetur till Hammarö kyrka@Vänerskridsko

Väl ute ur kyrkan var det en härlig morgon där österns himmel färgade isvidderna rosa när de 
väl dök upp bakom slyn. Det var lättare att gå tillbaka till isen i gryningen, än det varit att 
lämna den på morgonen.
En snabbt tur tillbaka till bilarna under vilken det som så ofta fanns tid för egen meditation.
Är det verkligen en skarvsladdarnas högtid vi skall fira?

Sedan åkte vi alla tre till den ordinarie samlingen. Två för att åka vidare och en för att fixa 
Pommac och fikabröd till ordinarie tur. Femåringen måste ju firas. Men det firandet är en helt 
annan turrapport.

En liten sammanfattning av de gångna fem åren och vad vi firar:
Fem år av härliga vintrar har inbjudit över 8000 deltagare till över 500 turer. Av de 60 
månader som gått har vi haft säsong mer än 24 månader. Uttryckt på ett annat sätt: 2 av 
fem månader har vi åkt skridskor.

Ett stort tack till Friluftsfrämjandet i Arvika som inspirerade oss till denna tur och till alla i 
Hammarö kyrka som gav skridskoturen en extra knorr. Och naturligtvis till alla ledare, 
medlemmar och funktionärer för de gångna femåren alla härliga upplevelser.

"Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår."

Vid datorn en euforisk Bengt

 

Is

Fin decimetertjock is. Ofta slät, men någon ojämnhet ibland. 
Kan inte vara så mycket bättre.
Testade några gashål med svagare is i mellan Rödskär och Kanikenäset och i KSS hamnen.
Möjligt att åka runt Rödskär och Kanikenäset.
Öppet i centrala Hammarösjön orsakat av båttrafiken. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 En knapp mil Klart, någon minusgrad, lätt 
nordöstlig vind 

Anneli Blom, Gunno 
Andersson, 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 | 2005-12-25 | Norra Vänern 
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Turrapport 051224: En tidig julaftonsmorgon@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

En tidig julaftonsmorgon 24/12 -05 

En tidig julaftonsmorgon med tö och lite dugg
gjorde vissa skridskofantaster inte ett dugg
Någon ledare sa att det fanns en chans
Att på skridsko ta sig en dans
Och med en tydligt slag med piken
Gav vi oss ut på Hammaröviken
Solen kunde med en viss möda
Lysa upp isen och ge himlen färg, den röda
Så tjock var isen att den bar oss lätt och vi kände oss flinka

Fram till en paus med fika och nyskuren skinka
Drygt en mil hann vi på skridsko fara
Så vi kunde lite kraft till resten av dagen spara
En helt fantastisk tur på julaftonsdan
Tillbaka till leverpastej och pyntad gran

En god jul önskar
Bengt-Göran Bengtner

 

Is

5-10 centimeter. Helt rensmält kärnis. Öppet vatten i rännan och ut. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 Start och mål Småbåtshamnen, 
kanikenäset, hammaröviken ut till Tynäs 
udde (stötte på öppet vatten) och tillbaka 

 Björn Lagerbeck, Valter 
Lindén 

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

Tillbaka | Rapport&foto: Bengt-Göran Bengtner | 2005-12-24 | Norra Vänern 
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Turrapport 051222: Övningsplurr under Hammaröbron@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Övningsplurr under Hammaröbron 18/12 -05 

Vi var sju plurrare som åkte igenom isen i Tullholmsviken med ordföranden i spetsen. Men det 
var alla avsiktliga dopp, eftersom det var plurrningsövning. Den samlade erfarenheten var att 
det är mycket kallt om fingrarna efteråt. Man måste få hjälp med omklädning efter en 
plurrning, om man inte som vid övning har en bastu att tillgå. Men t.o.m. vid bastun var det 
besvärligt att klä av sig med iskalla och värkande fingrar.

Alla tyckte att det var en nyttig övning och alla kunde ta sig upp själv med egna isdubbar. Det 
var också en mycket lärorik upplevelse, som visade hur länge tunn is håller, då isen tunnas 
ut. Man märker tydligt att isen blir tunnare och har i sådana fall ofta möjlighet att vända om 
innan isen brister.

Efter bastun bjöds på glögg och kaffe med tilltugg. Samtal om turverksamheten fördes vid 
kaffebordet med en vidunderlig utsikt över den glänsande isen i Tullholmsviken. 

Mvh
Tapio Tikkanen

Realismen var helt OK, med uttunnande is för alla deltagare.
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Turrapport 051222: Övningsplurr under Hammaröbron@Vänerskridsko

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 Några meter Soligt! 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: Tapio Tikkanen | 2005-12-22 | Vänern 
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Turrapport 051218: Hänförande isar på Örtensjöarna.Grp 4.@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Hänförande isar på Örtensjöarna.Grp 4. 18/12 -05 

V:a Örten vid starten i söder.

Svårt att hitta superlativ som rätt beskriver isarna just nu. Vi åkte V:a och Ö:a Örten med 
promenad emellan. Mestadels var det tjocka isar men bitvis var det ljusa toner från 
skridskoskären. Vi följde i Grp 3:s spår och kryssade efter dom på V:a Örten mellan öppna/
tunna partier i norra delen. Promenaden till Ö:a gick var svettigast så fikat satt fint i solen 
innan vi tog på skridskorna. Vi fick en fin resa runt sjön. Vi var vid södra änden före ett. Grp 3 
mötte oss vid Storön och vi löste gemensamt logistiken.
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Turrapport 051218: Hänförande isar på Örtensjöarna.Grp 4.@Vänerskridsko

Kicki i täten.

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

V:a Örten har vindbrunnar, och svaga partier som kräver försiktighet. Ö:a Örten tunnt vid 
utloppet i S. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 28 Strålande sol, -5, svag N Kicki Brandelius, 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 | 2005-12-18 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 051218: När skriskoåkning är som bäst@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

När skridskoåkning är som bäst 18/12 -05 

Snirklade nära stränderna i ett behagligt grupp 5 tempo runt Lilla Älgsjön promenad till Stora 
Älgsjön ännu en promend till Sävsjön och Bosjön.

Ordning i ledet. 

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 33 km Strålande Lennart Hellsten 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: Lennart Hellsten | Foto: Björn Lagerbeck | 2005-12-18 | Kungsskogen 
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Turrapport 051218: Örtensjöarna@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Örtensjöarna 18/12 -05 

Efter lite billogistik startade vi vid Tjärnsälvens myning i Västra Örtens sydligaste vik. Vi åkte 
sedan längs östra stranden. Efter Sjöstad blev isen något tunnare (men mycket tjockare än i 
lördags). Runt Mjönäshöjden kryssade vi runt alltför tunna partier. Väl framme i Mjönäs 
väntade branta backen och sedan ner igen och ut på Östra Örtens blanka is. Vår grupp åkte 
raskt upp till Älvsbacka kyrka, dit vi tyvärr kom lite försent för att hinna till 4:e advents 
högmässa. Det fick istället bli matrast i vindskyddet vid stranden. Efter denna välbehövliga 
energiförstärkning tryckte vi på längs östra stranden och var strax nere i Acksjöviken där 
bilhämtarbilen var parkerad. Vi vände åter mot norr och kom andra gruppen till mötes och 
följdes sedan åter mot syd. Brasa i skogsbacken avslutade en härlig dag med mycket sol, 
obeskrivligt fina isar och lite att fundera över på sina ställen.

 

Is

Mycket fin is, 4-10 cm, väl synliga tunna partier och öppet vatten 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 34 km sol, -5 Leif Lendrup, Bo-Göran Nilsson 

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

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2005-12-18 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 051218: Borssjön/Molkomssjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Borssjön/Molkomssjön 18/12 -05 

Vi började med en rundtur på Borssjön ca 10 km sedan blev det kyrk kaffe i stället för 
högmässa. Innan vi gick över till Molkomssjön vilken vi åkte rund i strålande sol och lätt 
med vind endast ca -6. Var hemma redan 13.00.

 

Is

Borssjön 9-15 cm fin kärnis med frostrosor. Molkomssjön var ännu finare kärnis men 
något tunnare 8-12 cm, endast varning för in och ut flöden. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 2 28 km Soligt Anneli Blom/Gunnar Blomquist/Björn Nordenhammar/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: Anneli Blom | 2005-12-18 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 051218: Rinnen grupp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rinnen grupp 5 17/12 -05 

En härlig tur i solsken på helt underbar is. Vi gick på i sjön Rinnen södra ände och började åka 
norrut längsmed västra stranden. Efter ca 1 timmes åkning var det dags för dagens första 
fika. Denna avnjöts i härligt solsken på en liten ö ca 2 km från Rinnens norra spets.

Efter fikat fortsatte vi upp till norra änden och vände därefter söderut och åkte längsmed 
Rinnens östra strand som består av massor av underbara vikar och öar. 
Andra fikan avnjöts efter ytterligare en timmes åkning. Solen var nu inte lika klar men den 
räckte ändå till för att göra fikan och skridskoåkningen helt fanastisk. 
Efter andra fikan tog vi en lite runda norrut igen för att ströcka ut turen lite mer och passa på 
när sådana här åkmöjligheter ges.
Jag är helt säker på att samtliga i gruppen är nöjda med turen då både is och väder var helt 
fantastiska. Så mycket bättre än så här är svårt att få det.
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Turrapport 051218: Rinnen grupp 5@Vänerskridsko

Is

Kvakitet: jämn hård is. 
Tjocklek: Drygt 10 cm. 
Varningar: Se upp med sprickorna i isen så ej skridskon fastnar i dessa. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 30 km Solsken, vindstilla, -5 grader Mats Görrel / Folke Persson 

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

Tillbaka | Rapport: Mats Görrel | 2005-12-18 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 051217: Grundutbildning för Billerud Fritid.@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Grundutbildning för Billerud Fritid. 17/12 -05 

Vid samlingen hade vi en hel del skruvande och knytande för att få allas utrustning att 
fungera men efter en stund kom vi iväg till Rinnen. Deltagarna varen smula spända för hur 
det skulle vara att åka långfärdsskridsko på riktigt. Efter bara ett par hundra meter hade 
spänningen släppt och åkningen fungerade allt bättre och alla njöt av denna fantastiska dag. 
Under turen övade vi på skridskomoment, stakning, pikning, tandemåkning, kolonnåkning, 
fingerad plurrning m.m. En härlig tur med trevliga och vetgiriga nybörjare.
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Turrapport 051217: Grundutbildning för Billerud Fritid.@Vänerskridsko

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 11 km Sol, vindstilla, några grader 
kallt. 

Bo-Göran Nilsson Lars-Olov 
Wallménius 

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

Tillbaka | Rapport: Lars-Olov Wallménius | 2005-12-17 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 051217: Midvintersol på Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Midvintersol på Rinnen 17/12 -05 

Vad är en fin sommardag mot en midvinterdag på Rinnen ?
Blankis, vindstilla, lite kallt och en sol som knappast orkar kika fram över Renstasnipan och 
dessutom inga mygg. Kan man ha det bättre ?

Vi som var på isen, denna sista lördag innan vintersolståndet, tror inte det.

 

Is

Blankis,mer än 10 cm tjock. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

22 1 30 km Sol, vindstilla och någragrader kallt Björn lagerbeck, Jill 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 | 2005-12-17 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 051217: Rinnen i grupp 4 tempo@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rinnen i grupp 4 tempo 17/12 -05 

Vi startade i södra änden och åkte medurs i stort sett runt hela sjön. Två fikapauser hann vi 
med men sedan ville Yngve inte veta av någon mer fikarast! Strålande väder och perfekt is. 

 

 

Is

Ca 10 cm tjock is. Spegelblankt is och inga större sprickor har ännu bildast. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

23 1 36 Solsken och vindstilla. Mellan 12 
och 2 grader minus. 

Håkan Örtqvist / Hasse Ericsson 

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

Tillbaka | Rapport: Håkan Örtqvist | Rapport: Roland Hedén | 2005-12-17 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 051216: Skridskoutflykt #2@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Skridskoutflykt #2 16/12 -05 

Andra skridskosemesterdagen drog vi mot nordost. Målet var okända sjöar mellan Sunnemo 
och Hagfors. Enda osäkra faktorn sedan grundrekningen på onsdag var hur snöfallet natten till 
torsdag hade dragit fram. Vi visste att Munkfors och Lövstaholm hade sluppit undan, Hagfors 
hade endast fått några snökorn.

Första målet diskuterades fram att bli Bosjön-Sävsjön ovanför Forshyttan. På vägen hittade vi 
is på Gapern, Molkomssjön, Borssjön och Lungen. Tyvärr verkade det som att vi hade 
passerat snögränsen, det bekräftades uppe vid Bosjön. Vi bestämde dock att vi skulle pröva 
Bosjön, Anneli hade inspirerande berättat att Jonny Nilsson hade vuxit upp i Forshyttan. 
Kanske hade han åkte på Bosjön, så vi skulle kunna åka i hans spår? Vi blev positivt 
överraskade av Bosjön. Istjocklek var 16+ cm, kärnis, hård helt slät åkyta. Torr, ej fastfrusen 
0,3 cm snö. Sjön måste ha legat ett par veckor. Tänk så litet vi vet egentligen, när vi kämpar 
att åka på nylagda sjöar närmare Karlstad kan det finnas bäriga sjöar bara ytterligare några 
km bort. Bosjön och den närliggande Sävsjön, lika fin med ännu tjockare is, borde kunna bli 
välbesökta sjöar framöver. Vildmark att uppleva och mycket vikar att snirkla runt i.

Första fikat på Sävsjön, med stuga som påminde om Janne Lööfs Skrot-Nisses stuga från 
seriealbumet.

Efter en spännande biltur från Bosjön över Godåsen till Sunnemovägen kunde vi ta oss upp till 
Skärgen. Vi var på isen vid badplatsen i norr och mätte 13 cm. Hade vi inte varit på jakt efter 
helt blank is hade Skärgen varit ett bra alternativ.

Vi ville ha nyis. Vi blev verkligen bönhörda vid Älvsbacka för Ö Örten inbjöd till primöråkning. 
Efter ett par km insåg vi att det nog vore bra med en/två nattkylor till. 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/05-06/20051216225510.html (1 of 4)2006-05-17 20:01:31
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Isen tunnade ut från bra 7 cm ned till fyra och sjön är ju ganska stor.

Vi valde nu Borssjön vid Molkom. Verkligen en hit en dag som denna. Fantastisk is! Endast 
mindre partier med något tunn is, annars helt idealisk!!! 
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Turrapport 051216: Skridskoutflykt #2@Vänerskridsko

C:a 8 cm sammetsis. Här kunde vi äntligen sträcka ut och njuta av skridskoåkningen på bästa 
sätt.

Vi fikat uppenbarade sig också några tomtar på den fina isen.
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Turrapport 051216: Skridskoutflykt #2@Vänerskridsko

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 14 + 2 + 13 km Grått, några minus Anneli Blom, 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: Olov Bergqvist | 2005-12-16 | Sunnemo 
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Turrapport 051216: Gösjön i månsken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gösjön i månsken 15/12 -05 

Avresa 19.20 för färd västerut. Var ligger Möcken? Det visade sig att Möcken var kodord för 
Gösjön. Vi startade i sjöns södra del vid järnvägen. Det var fullmåne och helt klart, ögat 
anpassade sig snart och Valter ledde oss säkert runt sjön. Vi njöt att att höra skridskoskären 
mot isen och köldsprickornas dånande. 

 

Efter en stämningsfull fika på Storön drog vi vidare. På stjärnhimlen identifierade vi ett antal 
stjärnbilder. Ni som missade den här turen- häng med nästa gång tillfälle ges! Vi var åter på 
Tingvalla kl 22. 

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 
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Is

Kärnis c:a 10 cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 14-15 km NV 2 m/s, -2 grader 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&foto: Gunno Andersson | TurspŒr: Mathias Björklund | 2005-12-16 | 
Högboda-Frykerud 
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Turrapport 051211: Dimman lättar över Böckeln@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Dimman lättar över Böckeln 11/12 -05 

+5 och mulet efter en ännu varmare natt. Kan det vara möjligt att isen är åkbar? Vi var 
några som trodde det och vi fick - som vanligt god lön för mödan att kliva upp ur sängen för 
tidigt. 

Det var litet blött på isen och det började frysa på när solen bröt igenom dimmorna. Här och 
där styrde den lövtunna överisen en aning. I nordändan fanns partier med stöpis där ytan 
var litetmjuk, men detvara bara ta några skär så var i ute på den decimetertjocka kärnisen 
igen.

Vi hade glädjen att ha några 'debutanter' med i grupp 5-skridskodansen bland dimslöjorna. 
Första varvet ägnades mycket åt att få ordning på olika utrustningsdetaljer och skola in 
nykomlingar i turåkningens grunder. Andra varvet gick en aning raskare och det tredje 
varvet närmade vioss grupp 4-tempo.

Ett par soliga fikaraster blev härligt långa. Vid den andra beslutades om en tur förbi Acksjön 
norr om Molkom för att kollaom isen låg bärig där också. Det gjorde den inte, men ett tunt 
'skinn' hade lagt sig över nästan hela sjön i plusgrader och vindstilla!

 

Is

Något mjuknande kärnis.Små partier avstöpisyta i norr. Hård, torr åkyta fram för allt 
längs spårickor. Som mest 3 cm vatten små partier nära stränderna, annars bara någon 
millimeter vatten som frös till under turen. Viss risk för överis efter en kall natt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 14 km +4, lättande dimmor och 
strålande sol stilla 

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 | 2005-12-11 | Brattforsheden 
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Turrapport 051211: Mögsjön / grp 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Mögsjön / grp 4 11/12 -05 

Inledningsvis fundersamma deltagare då viken vid P-platsen hade isyta av dålig kvalite men 
snart hittade vi fina stråk längs stränderna så vi åkte nästan två varv (bytte från med till 
motsols för att få variation, fikade i solsken och läste in oss på lite kulturinfo vid 
Mögsjöhyttan. 

 

Is

Mestadels fast åkyta längs stränderna.
Huvudsakligen ca 8-10 cm men ett parti tunnare is fanns norr om 'viken mot öster', dock 
åkbart under denna tur. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 18  Hasse Eriksson / Per Björkengren 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 | 2005-12-11 | Brattforsheden 
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Turrapport 051211: Rinnen i repris@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rinnen i repris 11/12 -05 

Grupp 6-turen på söndag avvek till Rinnen. Meningen var att vi skulle åka på Brattforsheden, 
men båda ledarna ville göra repris på Rinnen efter den fina lördagsåkningen. På vägen dit 
funderade vi mycket på om regnet och varmgraderna på lördag kväll hade försämrat isens 
bärighet. Det visade sig att det inte var fallet.

Däremot var stora partier täckta av några mm ej genomfruset vatten som var styrande om än 
ej hindrande. Vi fann snart botemedlet och snirklade oss norrut längs vindlande sprickor, där 
isen var torrare. Vid Kvesundets mitt började en hel del ytor att bära också, solen torkade 
tydligen upp vattnet och gav en fin nyisyta att åka på. På viken innanför Halvardsön kunde vi 
första gången åka i stort sett rakt fram utan överis.

På morgonen låg solen och lurade under molnkanten, större partier upptorkad is gav fina 
åkytor.

Fika och sedan runt öarna i norr (bl.a. Bergön). Vi åkte sedan västsidan ner. Nu hade solen 
slagit igenom och upptorkningen gick fortare och fortare, med allt större andel helt njutbar 
åkyta.
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Nyfryst is som svagt speglar åkarna.

Vi åkte innanför Kärrön och Rennstadön och gladde några hundar vid Bråtarna genom att de 
fick jaga bort oss. På slutet åkte vi i stort sett obehindrat. Kanske hade en starttid 12.30 varit 
klokare en sådan här dag...

 

Is

Kärnis, fruset snöslask med vattenhinna till nyistäcke. 5-9 cm. Överisen torkade ut under 
turen. Väl bärig. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 20 km +1 gr, från antydan till full sol, 
vindstilla. 

Bengt Jakobsson, 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 | 2005-12-11 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 051211: Grundkursen på Stora Böckeln i Lindfors@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Grundkursen på Stora Böckeln i Lindfors 10/12 -05 

Kursdeltagarna fick njuta av bästa tänkbara nybörjaris och samtidigt lära sig åkteknik, 
pikföring, stakåkning, kolonnåkning, tandemåkning, uppträdande i grupp, fingerad plurrning 
och räddning med isdubbar och livlinekast. De flesta åkte två varv runt den lilla sjön.

11-kaffe (stor bild 197KB)
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Turrapport 051211: Grundkursen på Stora Böckeln i Lindfors@Vänerskridsko

Avslutning med korvgrillning och applåd (stor bild 238KB).

Välkomna in i gänget - vi ses på isen!

Is: 8-10 cm jämn, aningen knottrig is med gles kornsnö.
Lättåkt! 

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 2 10 km Mulet Olle Åström, Kicki Brandelius, Håkan Stööd, Lars-Olof 
Wallmenius och 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: Kicki Gräsberg | Foto: Lars-Olov WallmŽnius | 2005-12-11 | 
Brattforsheden 
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Turrapport 051210: Kungsskogen / grp 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Kungsskogen / grp 4 10/12 -05 

Efter lite förvecklingar att samla gruppen till rätt startplats så blev vi till slut 13 st. Åkte 
Markvattnet, Suttertjärn samt Lövåssjön för att sedan flytta till Sävsjön och övre delen av 
Bosjön.
Bra is med säker tjocklek. Sista timmen blev det varmare och det kom visst regn som tog 
bort den något sträva ytan. Dock mjuknade ytan mot slutet vilket kan komma att påverka 
eventuell åkning söndag (11/12).

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 30 km  Hasse Eriksson, 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: Hasse Eriksson | 2005-12-10 | Kungsskogen 
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Turrapport 051210: Rinnen, en höjdare@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rinnen, en höjdare 10/12 -05 

Jag vet inte om jag tycker detta med att åka skridskor är roligt längre. Det är nästan samma 
visa varje gång. Man kollar vart grupperna skall åka. Hör att det blir till sjöar som man åkt 
100 gånger förut på. Tiden man skall träffas är 09.15. Varför kan man inte få sova en stund 
till. Så tittar man på vädret. Metereologen lovar att det inte blir sol, men utesluter inte regn. 
Så går man och lägger sig. Nästan morgon så stressar man för att återfinna prylarna från 
förra turen. Tömmer de boxar som inte blivit tömda och fyller med nytt om man har.
Så cyklar genom en grå trist morgon till samlingen. Där står en samling människor som också 
verkar ställa sig frågan varför de står här.
Vi kläms in i bilarna. Man försöker föra en konversation med alla i bilen. Bilarna man möter 
sprutar upp saltblandad vägsmuts på vindrutan. 
Så tar man av från stora vägen. Plötsligt förändras landskapet. Det grå, trista ersätts av en vit 
grusväg, längs vägkanten står resliga snöklädda granar.
Snön ligger vit på marken, bara skridskoåkaren är vaken. (Jag vet att det inte rimmar, men 
jag försöker i alla fall se något positivt i denna tur.) Snö, förresten. Stod det inte i israpporten 
som jag läste i går kväll att det var snöslask på isen också...
Hur kan de som planerar och rekar överhuvudtaget komma på idén att åka på denna slask 
sjö?
Som tur är såg vi några reträttsjöar på vägen som säkert skulle kunna åkas.
Så kommer vi ner från höjden. Där nere ligger den. Isen är gråsvart. Säkert överis med segt 
snöslask under.
Vi parkerar bilarna. Vi tvingar oss ut för att i alla fall titta på isen.
Ut på bryggan som ligger där. Ett snabbt slag med piken och den går inte igenom någon 
överis!
Det är ju en perfekt, knottrig knappt decimetertjock is.
Nu gäller det att få på skridskorna snabbt. Björn sölar med säkerhetsdetaljer med någon ovan 
deltagare. Björn, kom igen, nu skall vi åka.
Sedan minns jag inte så mycket mer utan åkte i trans ut och in i vikarna på Rinnen. Långa 
härliga skär. En grupp med flyt. Två kortare raster som var överkomliga var det enda 
avbrottet i denna annars härliga tur. Deltagarna framförde klagomål på att det inte erbjöds 
någon sol. 
Men sedan var jag tillbaka i min egen underbara njutning.
Så var turen slut.
Precis som vanligt så var alla jättenöjda, isen perfekt och vädret helt OK.
Då påpekar Björn att jag åkt utan att fästa livlinan ordentligt. Så blir det när man 
överväldigas av isen ...
På vägen hem så var det samma tjat som vanligt att det alltid blir bättre än man tänkt sig. 
Frågan ställdes som vanligt hur planerare och rekare kan spå att det ska bli bra baserat på 
extrapolation av dåliga förhållanden och en medioker väderleksprognos.
Som vanligt var det någon som var tvungen hem. Denne någon, Henrik, uttryckte det som 
'När jag inte är hemma så är det jag som bestämmer'. Men 14.00 skulle han vara hemma 
med en flaska glögg och en bag-in-box (säkert bara för att komma åt påsen för att lägga i 
ryggsäcken).
Då noterade vi som vanligt att Bergvik lockade många tusen medan vi var 50-talet åkare i 
våra två grupper, i FF Arvika-Sunne och i några privata Solstaskärs grupper (inklusive 
Solskaskärets ungdomssektion) medan 10.000-tals besökte Bergvik.
Nåja, vad är en dag på isen, den kan ju vara fruktansvärt långtråkig och dötrist, tråkig och 
alldeles ... alldeles underbart.
Så jag kommer tillbaka imorgon i alla fall för att åka några fler varv. Kanske detta med 
skridskoåkning inte är så dumt. Men var var alla 780 andra medlemmar?
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Turrapport 051210: Rinnen, en höjdare@Vänerskridsko

Så härlig landnära åkning hade vi ...

 

Is

5-10 cm tjock is. Kärnis täckt av fruset snöslask med knottrig yta. Åkbart i alla sund utom 
ett. Det i södra delen av nordöstra viken. 
I norr öppet vid inloppen och i väster öppet i utloppet.
Några tunnare partier i norra nordligaste delen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 2 25-30 km Någon  Olov Bergqvist, Christer Åbjörn, Bengt 
Jakobsson, Björn Lagerbeck 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2005-12-10 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/05-06/20051210180035.html (2 of 2)2006-05-17 20:01:43

javascript:history.back()
mailto:mo.jakobsson@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/hogboda-frykerud/index.html


Turrapport 051210: Sjöar i Kungsskogen del två. Grupp 3.@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sjöar i Kungsskogen del två. Grupp 3. 10/12 -05 

Start vid Markvattnets norra ände för strandnära åkning medurs runt nämda sjö och 
Lövåssjön. Kort promenad mellan sjöarna. Därefter biltransfer till Sävsjöns norra sida. 
Fortsatt körning utmed stränderna runt Sävsjön, Bosjön och Grytingen. Kort promenad 
nödvändig (vid den vackra lilla bron) mellan Sävsjön och Bosjön.

 Turspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Slät lättsnöpudrad is. Tjocklek 6-9 cm. Tunnare i sund. Snötäcket försvann sedan i och 
med regn och stigande temperatur. På slutet tendens till viss ytmjukhet. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 34 Mulet. Vid start -4. Vid 
målgång +3 och regn.  

Per Björkengren 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 | 2005-12-10 | Kungsskogen 
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Turrapport 051209: Rektur i decembersol@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Rektur i decembersol 9/12 -05 

Sjöarna i Kungsskogen har ju till vissa delar varit åkbara i över en vecka och förhoppningen 
var att ytterligare ytor var åkbara. Lillälgsjön var täckt av lite vitt puder. Ingen överis eller 
annat som störde. Men lite förvånande hade det tunnat ut i förbindelsen med Storälgsjön. Så 
vi fick ta en liten promenad vid första kröken och sista biten var inte heller åkbar. I stället 
backade vi och gick över den lilla åsen istället. Men större delen av Storälgsjön låg öppen. 
Även där vi åkte i lördags.

Stor-Älgsjön

Nästa mål blev Markvattnet och där var det fin is. Men passagen vi åkte genom förra veckan 
hade tunnat ut så vi gick över till Suttertjärnen vid skogskanten i väster i stället. Och vidare 
till Lövåssjön. Vädret hade klarnat och den lågt stående decembersolen bländade när vi åkte 
mot söder. Men så här års känner man hur gott man mår av lite sol på fina isar! 
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Turrapport 051209: Rektur i decembersol@Vänerskridsko

Blek decembersol

 

Is

Lill- Älgsjön, Markvattnet och Lövåssjön 6-8 cm. Viss underfrätning vid in och utlopp pga 
ökade flöden efter regnvädren.
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 20 km  sol, -1, svag N vind Arnfinn Helseth 

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

Tillbaka | Rapport: Valter Lindén | 2005-12-09 | Kungsskogen 
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Turrapport 051204: Gösjön/Bråtsjön 4/12-05@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gösjön/Bråtsjön 4/12-05 4/12 -05 

Vilken tur att man inte följde den första känslan som infann sig när man vaknade, och låg 
kvar i sängen. Ute hade det kommit lite snö och det var gråmulet, men som oftast när man 
kommer ut på isen så blir man positivt överraskad. Det blev en njutbar åkning på fin is täckt 
med ett tunt snötäcke. Den ojämna istjockleken gjorde att grupp 5 tempo var lämpligt. 
Vi kan rekommendera att handla julklappar på annan tid än när långfärdsskridskoåkning 
pågår.

 

Is

Gösjön och Bråtsjön har ett 1 cm tjockt snölager med fin is under.Gösjön har is med 
ojämn bärighet. Bra i södra änden men tunn is östra delen.
Bråtsjön har tunn is vid utloppen på norra sidan samt i sundet på södra sidan väster om 
Norra Näs.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 18 Svag vind, mulet, över noll  Bo-Göran Nilsson,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: Bo-Göran Nilsson | 2005-12-04 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 051203: Svagisåkning steg 2 fortb@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Svagisåkning steg 2 fortb 3/12 -05 

På perkeringen vid Tingvalla valde vi Södra Hyn, som tanken var från början.
Lite nervösa var vi när vi steg på. Mycket ljud o sprickor mellan alla gashål.
Givande prat om is, utlysningar, tempo på svaga partier, skulle vi ha tagit med en grupp på 
en is som denna?
Vi såg inga andra åkare på isen. Det var nod tur det.....
Så eldade vi gasblåsor. Det var kul! Vi hittade ett som såg ut att innehålla en del metan. 
Bojen höll stickan o undertecknad knackade hål! Det blev en ordentlig flamma!
Vår kunniga ledare berättade om andra liknande erfarenheter.....
En givande tur!

 

Is

Svart ngt regnpåverkad kärnis. 4-7 cm.
En del hål. Svag vind o ingen sol.
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 ca 10km Gråväder 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: Henrik Åkerlund | 2005-12-03 | Forshaga-Karlstad 
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Turrapport 051203: Sjöar i Kungsskogen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Sjöar i Kungsskogen 3/12 -05 

För många av oss var detta säsongens premiärtur. En tur med de rätta ingredienserna. Blanka 
och sjungande isar. Trolska sjöar. Flikiga stränder. Kort sagt en perfekt början på vinterns 
skridskoåkning. Först Lilla Älgsjön (start vid utloppet i NV) med övergång till Stora Älgsjön och 
åter. Därefter biltransfer för åkning på Markvattnet och Lövåssjön. 

Vi åker vidare ... efter test av tunnis.

 

Is

Kärnis. Varierande tjocklek 4-7 cm. Vissa ännu icke-bäriga partier på Stora Älgsjön. 
Mindre områden med överis förekommer på alla sjöarna.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 27 Mulet, -1 grad, svag vind Mikael Skog, Valter Lidén 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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: Roland Hedén | 2005-12-03 | Kungsskogen 
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Turrapport 051203: Gösjön/Bråtsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport:

Gösjön/Bråtsjön 3/12 -05 

En klassisk premiärsväng på Gösjön och Btåtsjön. En härlig känsla att vara ute igen. Känslan 
och farten dämpades något av överis som inte alltid gick att undvika.
Vi åkte båda sjöarna motsols, även om solen lyste med sin frånvaro.
Vi träffade på Solstaskärets ungdomssektion, dvs de över 30 men inte fyllda 50.
Fast på isen känner man sig ung så snart man lyckats komma ner till skridskorna, fått på 
dem och rest sig igen.
En ovanligt intensiv premiär med tre isaktiviteter parallellt. Vad månde bliva av denna 
säsong?
Vi konstaterade som vanligt att inom 5 mil från våra sjöar bor över 120000 människor och vi 
var 11 där.Samtidigt var parkeringen fylld av människor vid OBS! Säkert många som 
handlar drömmar när man istället nästan gratis kan få uppleva dem.
Nu är vi alla fall på gång. Ni som inte packat ryggsäcken än, gör det!

 

Is

Gösjön och Bråtsjön har båda väl bäriga isar. Gösjön något tunnare. 
Överis finns på båda sjöarna, men mer på Gösjön. Kan vara en fördel att föja sjökanten.
Vid det lilla vita bastuhuset väster om Lene i Bråtsjön var det överis med skendjupt vatten 
vilket kan vara farligt innan det fryser fast.
In och utlopp till Bråtsjön tunna.
Gösjön hade ett tunt parti mitt på östra stranden och i ett sund mellan en udde och en ö 
strax nordost om startplatsen vid järnvägsviadukten. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 16 Svag vind från sydost, 
mulet, kring noll 

Bengt Jakobsson, 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: Bengt Jakobsson | 2005-12-03 | Högboda-Frykerud 
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Turrapporter 2005-06 - Solstaskäret@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Privatturer

Säsongen 2005-06

Datum Tur

11/4 Sångsvan över Gapern  

24/3 Boholmen- Bäröskären  

23/3 Vi hade i alla fall fint väder  

22/3 In i dimman  

21/3 Bäröskären på sommarhalvårets första dag. Den bästa tiden är nu!  

18/3 Älgar på Gåsen  

14/3 Skakande upplevelse  

8/3 Vättern från Hinstorp till Dödssundet  

7/3 Vita vidder vid Skage fyr  

27/2 En dag när den är som bäst  

22/2 Förmiddagsfika på Timmeröarna  

14/2 Västra Korsön runt  

14/2 Tretton ut men elva hem  

13/2 Eftermiddag på fina isar i ytterskärgård.  

13/2 Mörudden dagen efter  

5/2 Kattfjorden, igen  

4/2 Foxen runt  

4/2 Segerstad  

3/2 Skutberget-Långudden-Skårholmarna-Göskär(nästan  

29/1 Lindenäs  

29/1 På väg till Jäverön  

28/1 Rektur Kattfjorden-Segersta skärgård  

26/1 Rektur Björnrukan  

19/1 Rinnen tur med Holländare  

17/1 Yngen  

14/1 Ull-Frö-Alkvettern i friska vindar  

12/1 Nyspolatpå Gapern  

10/1 Allt på en tur  
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Turrapporter 2005-06 - Solstaskäret@Vänerskridsko

8/1 Perfekt på Nedre Fryken  

8/1 Sätterholmsfjärden med grillning  

8/1 Sätterholmsfjärden  

7/1 Foxen  

7/1 Björnrukan-Tormesöarna  

6/1 Som en Gustav Fjaestad-målning!  

5/1 ToR Långön  

5/1 Sätersholmsfjärden  

4/1 Björnrukan tillSvartebergsudden i öst och Kvinnholmen i väst  

4/1 Förmiddagstur till Långön  

3/1 Rektur vid Björnrukan  

3/1 Hammarös ostsida  

1/1 Kanikenäset-Tynäs 1/1  

28/12 Ull-, Frö- och Alkvettern  

27/12 Gapern runt!  

27/12 Rektur Södra Värmeln  

27/12 Skridskoutflykt #4 (Stömne x 8)  

26/12 Eftermiddagstur på Blysjön och Lusten  

26/12 Det susade i säven på Hammarösjön  

25/12 Bland vassruggar på Hammarösjön  

25/12 Hammarösjön i motljus  

23/12 Dan före dopparedan på Hammarösjön.  

22/12 Ö:a Örten  

22/12 Skridskoutflykt #3  

20/12 Gösjön i vinterskrud  

19/12 Baywatch på Östra Örten  

18/12 Borsjön-Molkolmsjön  

18/12 Gösjön  

16/12 Natur- och friluftsliv på Rinnen  

15/12 Skridskoutflykt #1  

15/12 Tre tomtar och tre sjöar  

14/12 Endast två tomtar på Rinnen  

14/12 Månsken  

13/12 Tre tomtar på Rinnen  

20/11 Inget är som höstens primörer.  

19/11 Premiärturen  
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