
Turrapporter 2006-07 - Solstaskäret@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapporter

Säsongen 2006-07  

Datum Tur Delt / Grp

1/4 Avslutning där vi började, eller?   5 / 1

25/3 Våris på Rinnen   7 / 1

24/3 Tidig isrekning inför nästa säsong ('vi fick i alla fall fika'),   8 / 1

17/3 Vårvindar friska på Visten   7 / 1

11/3 Ledarkandidatavslutningstur Glafsfjorden   13 / 1

11/3 Värmeln i vårvärme   13 / 2

10/3 Ledarutbildning på Värmeln, grupp 2   7 / 2

10/3 Ledarutbildning på Wärmeln   6 / 1

10/3 Glafsfjorden Gr. 3   9 / 1

10/3 Glafsfjorden,gr 4   11 / 1

3/3 Bottvika - det kunde varit sämre   11 / 1

24/2 Bottenviken   15 / 1

18/2 Kompl. Mårön   7 / 1

17/2 Vänern söder Mårön   20 / 1

11/2 Skridskotur till Norge   12 / 1

11/2 Kornsjöarna i strålande sol - grupp 5   14 / 1

11/2 I gränslandet   4 / 1

10/2 Lundbäckstekniker   2 / 1

10/2 Bergslagskanalen grupp 3   5 / 1

10/2 Bergslagskanalen grp 4   12 / 1

10/2 Bergslagskanalen grupp 5   13 / 1

4/2 Solstarännet 2007   48 / 9

4/2 Östra Silen och Stora Bör   10 / 1

4/2 En av de där skridskoturerna man gör på vintern   6 / 1

4/2 Vildmarkssjön Stora Bör grupp 5   11 / 1

3/2 Grupp 4 på Lill-Värmeln   8 / 1

3/2 Fyra pigga killar på lördagsäventyr, Ullvettern m.fl.   4 / 1

3/2 Rektur Lillvärmeln   8 / 1
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Turrapporter 2006-07 - Solstaskäret@Vänerskridsko

3/2 Grupp 5 på Grumsfjorden och Borgvikssjön   17 / 1

28/1 13 till Borgvik   13 / 2

27/1 Medvind från Värmskog till Grums   12 / 1

27/1 Grundutbildningens ispraktik på Grumsfjorden   39 / 3

27/1 Grupp 4 Värmskog-Grums   17 / 1

27/1 Värmskog i medvind   32 / 1

26/1 Borgvik t..o.r. rektur   6 / 1

20/1 Åkglada tjejer på blanka isar   35 / 3

20/1 Rinnen, förstås   24 / 1

20/1 Grundutbildning v2 o 3 på Bråtsjön   41 / 2

20/1 Motvindsövning på Rinnen   12 / 1

13/1 Rektur Högboda   6 / 1

7/1 Räddarna i nöden på Gösjön   10 / 1

7/1 Rinnen och Gösjön, grupp 5   16 / 1

7/1 Rinnen och Gösjön   9 / 1

6/1 Rrrrrrinnnen   10 / 1

6/1 Gissa vart vi var idag?   3 / 1

6/1 Rinnen / grupp Mathias   22 / 1

6/1 Lustfyllt ledarskap på Södra Hyn och Gösjön   10 / 1

6/1 Rinnen i soldis   17 / 1

5/1 Trettondagsafton på Knon   18 / 2

3/1 Månskentur på Rinnen   11 / 1

3/1 Bergslagsjöar: Svartsången, Mången, Lövsjön   9 / 1

3/1 Rinnen lite snabbare   10 / 1

3/1 Rinnen igen,   16 / 1

2/1 Marsdag på Rinnen   17 / 1

1/1 En våt dröm på Gösjön   5 / 1

31/12 Sista turen runt Rinnen i år!   2 / 1

31/12 Rinnen   6 / 1

31/12 Makalös Skridskojul   20 / 1

30/12 Regn och åter regn!   8 / 1

29/12 Stora Älgsjön och österut   16 / 1

29/12 Soluppgång över Örsjön, solnedgång över Värsjön   7 / 1

29/12 Sol och dimma över St. Älgsjön   18 / 1

28/12 Rektur öst   20 / 1

27/12 Rektur i nordväst   14 / 1
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26/12 Rinnen igen!   6 / 1

26/12 Rinnen i repris Annandag Jul   23 / 1

25/12 Juldag på Rinnen   15 / 1

25/12 Rinnern Juldagen   11 / 1

24/12 God Jul   9 / 1

24/12 Julaftonstur   6 / 1

23/12 Rinnen   19 / 1

20/12 Sex sjöar, vid Blåbärskullen och Lene   9 / 1

Summa 942 / 89 

Olycksfall: klubbtur 0.21%, privattur 0.0%, totalt 0.17%.  
Plurrningar: klubbtur 0.42%, privattur 2.32%, totalt 0.77%. 

Klicka på ett länkat turnamn för att läsa en turbeskrivning. 

Tillbaka | Privatturer 06-07 | Tidigare säsong | Nuvarande säsong | 2007-04-30
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Turrapport 070401: Avslutning där i började, eller?@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Avslutning där vi började, eller? 1/4 -07 

Den 3:e november genomförde vi premiärrapportturen på 
Brattforsheden. Idag, nästan exakt fem månader senare återvände vi 
till Heden förstärkta med Roland Hedén och Gunno Andersson. Var 
det månne säsongens sista tur vi upplevde på Alstern? Hoppas inte, 
för det var en helt underbar morgon, som startade strax efter fyra. 
Klockan ringer, fötterna i golvet, på med datorn. Högåsen -3,1. 
Bolhyttan -3.2. Kanon, Alstern är frusen. Fem entusiaster träffas på 
Norrstrand strax för sex. Kvart i sju drar vi söderut från Alsterstorp 
längs den västra stranden. Solen skickar sina första strålar genom 
talltopparna på andra sidan. Trasten sjunger, tranorna skriker, 
orrarna spelar i fjärran. Vilken morgon och vilken is med tanke på 
den vår vi njuter av. Hård yta och dovt ljud.

 
 

 
 

 
 

 
 

Vi når nästan Sjöbodöarna innan vi svänger över till östra sidan. Vi 
följer stranden och rundar Galtryggen. Tonen ökar betänkligt och det 
är landlöst lite för långt ut. I höjd med Storön återgår vi till den 
västra stranden som vi följer till Västerrud där syd. Där gör vi ett 
nytt försök att pröva den östra stranden. Vi passerar Kullbergsöa och 
drar norrut,rundar Paradissjön och pausar på norra spetsen av Nils 
Pettersmanen. På hemvägen gör vi ett nytt försök att hålla oss till 
den östra stranden men måste vända in mot Sandviken och vi 
återvänder västerut. Även viken sydväst om Storön visade sig 
osäker. I svag medvind och strandnära håller vi sedan god fart mot 
startplatsen. Sköna kilomterar som vi önskade aldrig skulle ta slut, 
men det var nog tur för strax efter nio var det ett förskräckligt liv på 
isen och långa sprickor följde vår väg. 
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Turrapport 070401: Avslutning där i började, eller?@Vänerskridsko

 Färdspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

Is

Is 9-11 cm. För årstiden väl åkbar hård yta. Svag nordlig vind. Solsken. -3 vid start. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 28 km Svag nordlig vind. Solsken, -3 vid 
start 

Mikael Skog, Valter Lindén 

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

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | Foto: Roland Hedén | 2007-04-01 | Brattforsheden 
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Turrapport 070325: Våris på Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Våris på Rinnen 25/3 -07 

Som en del i steg 2 utbildningen av ledare utlyste Roy och Carl-Gustav en tur på Rinnen för att 
studera vårisförhållanden. Vi var på isen vid 9-tiden och efter en kall natt var isen hård och lättåkt.  
 

 
Lättåkt innanför Långön 
 
Under förmiddagen kunde vi notera förändringar. Vi pikade och lyssnade på vårisknaster och 
studerade is i olika stadier av påverkan av sol och temperatur.  
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Turrapport 070325: Våris på Rinnen@Vänerskridsko

 
Nina med kristallen den fina 
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Turrapport 070325: Våris på Rinnen@Vänerskridsko

 
Roy blåser luft mellan kristallstavarna. 
 
Några diskussioner om strategier vid åkning och räddning var också givande. 
Vid avslutningen vid halv tolv gassade solen på och det var riktigt vårvarmt. 
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Turrapport 070325: Våris på Rinnen@Vänerskridsko

 
Åkytan mjuknade efter 11, men vi hann till bilarna. 

 Färdspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Blandade förhållanden. Från 20cm kärnis med stöpislager till 6 cm kärnis som börjar anta 
våriskaraktär. Efter kall natt var det väl åkbart till 11-tiden. Förhållandena kan ändras 
snabbt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 18 km Sol, 0 till 21 gr i solen, sv 
NO 

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: Valter Lindén | 2007-03-25 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070324: Tidig isrekning inför nästa säsong ('vi fick i alla fall fika'),@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Tidig isrekning inför nästa säsong ('vi fick i alla fall fika'), 24/3 -07 

Åtta förhoppningsfulla skridskoentusiaster gav sig i arla morgonstund upp till Alstern (Brattforsheden). 
Moln och någon +-grad hade hade inte fått isytan att hårdna under natten. Efter kort testsväng på 
den ytmjuka isen återvände vi till bilarna. Under återresan kollade vi Borssjön/Molkomssjön/Gapern 
som inte heller de var åkbara. Som avslutning på en tur med minimalt med skridskoåkning kunde vi i 
alla fall njuta av fika i en sluttning ner mot Gapern. 
 

 

Is

Borssjön-> Ytmjuk och rutten is efter stranden. 
Molkomssjön-> Ytmjuk + landlöshet. 
Gapern-> Ytmjuk/landlöshet/råkar/öppna partier. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 120 m Molnigt med någon 
solglimt +6. 

Lars-Olov Wallménius/ 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: Lars-Olov Wallménius | Foto: Olov Bergqvist | 2007-03-24 | Brattforsheden 
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Turrapport 070317: Vårvindar friska på Visten@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Vårvindar friska på Visten 17/3 -07 

Start/Mål Arnäs med åkning på delar av södra Visten.

 

 

Is

Stöpis. Isen av varierande jämnhet men med en över stora områden hård yta.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 17 Halvklart 3 - 6 plusgrader Per Björkengren Christina 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: Per Björkengren | Foto: Olov Bergqvist | 2007-03-17 | Munkfors-Deje 
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Turrapport 070311: ledarkandidatavslutningstur Glafsfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Ledarkandidatavslutningstur Glafsfjorden 11/3 -07 

Efter en skön natt och god frukost på Borgviks kvarn for vi till Klässbol där vi startade en magnifik tur 
på Glafsfjorden. Nio ledarkandidater turades om att vara ledare och kökarlar.Efter varje pass gavs 
feed-back på vårt ledarskap. En hel del råkar passerades, även landvägen avvändes. Den norska 
principen 'det är inte fel att snu' utnyttjades vid några tillfällen. Färden gick norrut med sikte på 
inloppet mot Kyrkviken, men pga mjuknande is styrde vi västerut i höjd med Humlekil för att följa 
västsidan tillbaka. Detta gick inte heller att fullfölja ,då isen började anta våriskaraktär.Återfärden gick 
därför delvis i samma spår som uppfärden.Turen avslutades med utdelning av ledarflaggor. Samtliga 
ledarkandidater var överens om att de varit med om en mycket givande och lärorik utbildning som 
avslutats med en helg som gav många praktiska tips o kunskaper och en god grund för framtida 
ledaruppgifter.

 
Från vänster 1: a raden Per Andersson, Gunno Andersson. Håkan Franklin, Folke Persson, Bengt-
Göran Andersson. Bakre raden Christer Åbjörn, Christine Duprez, Peter Bjur (FF Sunne-Arvika), Jill 
Wahlqvist. 
Foto: Carl Gustav Liljeberg 

 Fotoalbum
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Turrapport 070311: ledarkandidatavslutningstur Glafsfjorden@Vänerskridsko

Is

Goda isförhållanden.Kärnis med vattenfilm blandat med någon form av stöpis. Många 
råkar.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 3,3 mil Milt, vindstilla och då och då 
sol 

Roy Bredberg och karl-Gustav 
Liljebeerg 

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

Tillbaka | Rapport: Christine Duprez och Christer Åbjörn | 2007-03-11 | Arvika 
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Turrapport 070311: Värmeln i vårvärme@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Värmeln i vårvärme 11/3 -07 

En fantastiskt fin början på turen med hård stöpis och efter ett par km svart kärnis. Ytan smörjd av en 
tunn vattenfilm. Alla var lyriska. Vi startade i söder vid bron och följde östra sidan norrut. Leif W och 
Roland bildade en egen grupp som drog iväg.  
 

 
Vätskepaus 
 
Innanför öarna in mot Brunskog råkade vi på överispartier, men det gick bra. Första fikat på holmen 
mellan Hästön o Getön. Vi åkte sedan ut mot öppna ytorna igen för att slippa överisen. Det gjorde vi 
också men solen började verka genom de tunna molnen så den förut hårda stöpisen började mjukna. 
Klockan var då 11. Våra planer på Edaneviken lades åt sidan och vi tog en båge mot norr och vände 
söderut längs västra sidan. Yngve ville besiktiga sin brygga innanför ön som heter Gärdsjön. Han har 
lite jobb framför sig.  
 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070311174115/index.html (1 of 2) [2007-08-23 17:24:19]
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Mot Värmskogshjärtat. 
 
Andra fikat tog vi på klippön Värmskogshjärtat. Det smakade bra uppe bland bronsåldersgravarna. 
Vanligen längtar man efter solen men inte idag. Vi blev lite bekymrade när solen bröt fram och 
termometern visade 14 grader. Förvånande nog höll sig den svarta kärnisen bra, kanske tack vare 
vattenfilmen. Det var bara sista kilometern det blev lite mix av sorbet och messmör. Det tog vi gärna 
när vi fick njuta av vårsolen i ansiktet. 

 Färdspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Stöpis och kärnis som tidigt på fm var hård men som allteftersom mjuknade. Vid 11-tiden 
började stöpisen mjukna för att vid ettiden vara oåkbar. Kärnisen höll sig bättre ythård. 
>10 cm tjock. Inga besvärliga råkar. Slukhål förekommer. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 2 40 km, 54 km mulet - sol, +3 o 
varmare, sv SO 

Lennart Hellsten, Valter 
Lindén 

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

Tillbaka | Rapport: Valter Lindén | Foto: PO Wall | 2007-03-11 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 070313: Ledarutbildning på Värmeln, grupp 2@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Privattur: 

Ledarutbildning på Värmeln, grupp 2 10/3 -07 

Turen utgick strax nordost om bron över till Värmskog. Målet med turen var att alla ledarkandidater i 
gruppen skulle få chans att leda en del av turen med avstämning och tips från Roy och Kerstin, efter 
varje del. Vi färdades norrut på den östra sidan av sjön med en relativt stark SV-vind. Isförhållandena 
var relativt stabila över hela färden. Efter fikarasten tillsammans med grupp 1 passerade vi över till 
västra sidan för att inspektera en brygga vid Gärdsjön. Tanken var då att fortsätta norrut men en 
något svårforcerad råk mellan fastlandet och ön utanför Gärdsjön bestämmde vi att åka söderut för 
att möta den starka SV-vinden. Vi tränade här, precis som grupp 1, kolonnåkning med 
Lundbäcksmetoden, med stor framgång och bra erfarenheter.  
Dagens tur avslutades med plurrning samt middag och boende i Borgvik. Ett stort tack vill vi 
ledarkandidater framföra till våra duktiga och engagerade utbildningsledare.

 Fotoalbum

 

Is

Kärnis varvat med stöpis med en del inslag av överis. Isen närmare land märkbart 
mjukare än mitten av sjön. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 2 27 km mulet, vind ökande till ca 
10-12 m/s 

Roy Bredberg, 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: Bengt-Göran Andersson | 2007-03-13 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 070312: Ledarutbildning på Wärmeln@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Ledarutbildning på Wärmeln 10/3 -07 

Äntligen fick vi 'ledarkandidater' genomföra vårt sista praktiska moment i vår utbildning. Under resan 
upp till Wärmeln gick solen upp och allt känndes perfekt inför dagen. Vi startade strax norr om bron 
vid södra delen av Wärmeln. I behaglig medvind började vi vår tur norr ut efter den östra sidan. Vi var 
4 ledarkandidater som turades om att träna på ledaruppgiften.

 

I den första fika pausen ingick även viss bergsklättring och även det klarade alla utan olyckor. Vi 
passerade Ängsö och vek av västerut norr om Adelsö där vi mötte stark motvind och några råkar. 
Under den sista delen av turen passade det bra att åka kolonn enligt Lundbäcks metoden vilket 
fungerade mycket bra ända tills vi mötte ett hinder och alla föll som domino brickor över varandra, En 
person ådrog sig några skärsår i ansiktet. Efter avslutad tur återstod ett övningsmonment med 
plurrningsövning som alla klarade mycket bra. En mycket uppskattad dag avslutades med bastu och 
god middag. En stort tack till våra utbildningsledare för väl genomförd utbildning!

 Fotoalbum
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Turrapport 070312: Ledarutbildning på Wärmeln@Vänerskridsko

Is

Varierande tjock is runt 15 cm, kärnis/stöpis med inslag av överis på några få slällen. Isen 
blev bitvis mycket mjuk efterhand. 

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

6 1 1 30 km mulet Karl-Gustav Liljeberg Arn-finn 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: Jill Wahlqvist | Foto: Carl Gustav Liljeberg | 2007-03-12 | Edane-Borgvik 
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Turrapport 070310: Glafsfjorden Gr. 3@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Glafsfjorden Gr. 3 10/3 -07 

Vi startade vid Ingestrand och åkte över till den västra sidan för att få lite lä i den hårda vinden. Vi 
följde stranden söderut fram till Rudsklätten där tog vi kurs österut för att åka på östra sidan om 
Rävön. Vi åkte fram till Stavnäs kyrka där vände vi norrut. Det blev en fin åkning tillbaka mot bilarna 
med den hårda vinden iryggen

 
Foto: Olle Åström 
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Turrapport 070310: Glafsfjorden Gr. 3@Vänerskridsko

 
Foto: Roland Hedén 

 

Is

Ca 10cm kärn och stöpis varierande mjuk och hård yta. Överis förekom på vissa partier. 
Råkar förekommer endel svårpasserade.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 50km sol mulnande och reng pluss 
3 v.10-15m/sek. 

Valter Linden och Lars-Olov 
Wallmenius 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 Stööd | 2007-03-10 | Arvika 
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Turrapport 070310: Glafsfjorden,gr 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Glafsfjorden,gr 4 10/3 -07 

Vi startade vid Ingestrand och valde att trotsa motvinden över till västra stranden för att få lä i den 
mycket hårda sydvästen som ökade. Vi kämpade på ner till Hillringsberg där det började regna.Vi 
enades om att vända och satte kurs mot NO till holmarna som ligger mitt i sjön där vi fikade. Det gick 
undan värre med den friska vinden i ryggen. Vi klev av isen vid trettontiden. Nina och Olov fortsatte 
till Arvika för att bli hämtade av grupp 3 som låg någon timme efter oss. 

 

Is

Ca 10 cm kärn-och stöpis, mjukare partier i väster, hård yta längre ut och i öster,överis 
förekom här och där mest i norra delen.Råkar förekommer, som mestadels måste 
passeras på land. Öppet vid uddar och inlopp. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 30 Sol ,mulnande och regn. Pluss 
tre .SV 10-15 m/sek 

Lennart Hellsten, 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 | 2007-03-10 | Arvika 
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Turrapport 070303: Bottvika - det kunde varit sämre@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Bottvika - det kunde varit sämre 3/3 -07 

Postivt tänkande... 
Vi var 9 tappra som samlades vid Norrstrandskyrkan och  
som var villiga att offra några timmar på en chanstur baserat på extrapolationer av vad töväder kan 
göra åt ett snötäcke. Två anslöt i Skattkärr. 
Vi åkte ut mot Lerviks båthamn där det var helt vitt. Vi fortsatte till Sandnäs där vi parkerade bilarna 
mitt emot ladan för att inte vara ivägen för bonden. 
Sedan vandrade vi öster ut längs vägen och ner över ett gärde där vi satte på oss skridskorna. 
Arnfinn ansåg att det var åkbart och det var det, med tvekan. 
Vi beslöt leta oss ut till iskanten genom att forcera den slasktäckta isen. Det gick bättre och bättre. Väl 
ute vid Bränningarna så var det helt grått. Vi fikade. 
Valter med kompis dök upp. Vi testade den gråfärgade isen. Den var 7-8 cm och seg. Vi beslöt att det 
inte var värt att ta några risker för så medioker åkning. Istället följde vi iskanten väster ut innan vi 
vände norr ut till startplatsen. Med lite vind i ryggen och kanske något mer stöpning så gick det var 
det något mindre dåligt på hemvägen. Ett par hundra meter på slutet var tynga. Troligen passerade vi 
en tillfrysningszon. 
Hemma igen nöjda med att ha rört oss. Vi hade i alla fall tur med vädret om man gillar några 
plusgrader, vindstilla och mulet. 
Tveksamt om någon av deltagarna kommer med imorgon. Verkade som om det fanns mycket att göra 
som skjutits upp från idag...

 

Is

Bottvika har drygt 20 cm is från Sandnäs och söderut. Norrom troligen tjockare. Men där 
det svårframkomligt pga av snö dålig is under snön. 
Söderut täckt med slask som gick att forcera. Något mjuk isyta. 
I höjd med Bränningarna tunnade det ut till 7-8 cm som var seg. Vi valde bort att ta reda 
på var iskanten går, men den låg längre ut än vad vi kunde se från isen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 12 Några plusgrader, svag sydlig 
vind, mulet 

Bengt Jakobsson, Anneli Blom 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2007-03-03 | Norra Vänern 
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Turrapport 070224: Bottenviken@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Bottenviken 24/2 -07 

Trots en morgon med snöfall och blåst slöt 15 personer (90% män!) upp vid samlingen på Norrstrands 
parkering. majoriteten röstade för att hålla sig i Karlstads närhet och inte prova isen på norra Fryken 
som rapporterats åkbar. Färden gick mot Lerviken, Arnön, för åkning på Bottenviken. De första 
100tals metrarna var inte njutbara med knagglig is och hård motvind. Ispikarna kom väl till 
användning. Bättre is, om än med ojämnheter, väntade då vi nådde Järnbodholmarna och Bränningen. 
Här var det dags för första fikat - i lä. Följde därefter nyiskanten(nyisen utanför bedömdes vara för 
tunn skridskoåkning) mot Ö. Tormesön. Passerade Yttre Tormessundet och följde västra stranden till 
Rellingen. Här vände vi pga sammanfrusna isflak som inte inbjöd till skridskoåkning. Tog samma väg 
tillbaka med mot-/sidovind mot Lunnerviken och dagens andra fika på Trulsholmen. Här lyckades 
faktiskt solen lysa igenom den grå himlen. Med medvind i ryggen åkte vi tillbaka till utgångspunkten 
och det var nu betydligt lättare att forsera knaggel isen. Och som vanligt är man glad att man inte lät 
sig luras av morgonvädret och stanna inne. Man fick istället en härlig dag på isen i glada vänners lag!

 

Is

Omväxlande knagglig, ojämn och slät hårdis. Öppet vatten vid vissa uddar. Okulär 
bedömning av istjockleken säger ca 15 - 20 com  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 25 km Vind, ca -3 grader, 
molnigt 

Lars-Olov Wallménius/Katarina Frisk 

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

Tillbaka | Rapport: katarina frisk | 2007-02-24 | Norra Vänern 
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Turrapport 070218: Kompl. Mårön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Kompl. Mårön 18/2 -07 

Vi valde att åka tillbaka till Skäggens Udde.Iseförhållandrt var detsamma som tidigare, men vi valde 
att åka nästan på land, när vi rundade udden. Och döm om får fåfåning när vi se Hagelviken ligga med 
en helt slät is.Vi åkte och njöt längs västra stranden i höjd med Rishålan. Här började det tunna ut så 
vi valde att vända hemmåt. Sju mycket glada och nöjda åkare. 

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 10 km.  Leo 

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

Tillbaka | Rapport: Peo Wall | 2007-02-18 | Norra Vänern 
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Turrapport 070217: Vänern söder Mårön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Vänern söder Mårön 17/2 -07 

Vi var 20 st som gick ut från Mårön. Vi konstaterade direkt att fredagens hårda åkyta med värmens 
hjälp blivit till mesost i åkytan och därmed också försvagat isen generellt. 
Vi provade först att åka österut men valde att vända vid Skäggens udde då isen redan börjat bryta i 
långa flak. 
Vi åkte åter mot utgångspunkten och vände därifrån österut. In mot Lunnerviken/Bottenviken så var 
det åter ett svagare parti och vi valde då att dela på oss.  
7 st med Håkan o Henrik i spetsen valde att fortsätta mot Tormesöarna och deras totala åksträcka 
blev 22 km.  
Vi andra som vände åter mot utgångspunkten efter fika fick betydligt kortare åksträcka. 
7 st med Leo i spetsen ville därefter göra ett nytt försök mot Skäggens udde men hur det avlöpte vet 
jag inte i skrivande stund. Vi övriga åkte hemåt och provade några varv på Mariebergsviken istället. 

 

Is

Jag kan bara konstatera att förutsättningarna ändras snabbt på Vänern. Fredagens bra 
isar söder Mårön hade med värmens hjälp fått mesost i åkytan och blivit allmänt 
försvagade. Brytning i långa flak hade också börjat ex söder om Skäggens udde. 
Det var is som inte 'var given' utan resulterade i diskussion om lämpligheten att fortsätta.  
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 1 22  Hasse Eriksson, Lars Skålén, m.fl 

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

Tillbaka | Rapport: Hasse Eriksson | 2007-02-17 | Norra Vänern 
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Turrapport 070211: Skridskotur till Norge@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Skridskotur till Norge 11/2 -07 

Efter ca 2 timmars busstur var vi äntligen framme vid dom legendariska Kornsjöarna som ligger någon 
enstaka mil väster om Dals-Ed. Jag hade hört så mycket om dessa sjöar så mina förväntningar var 
väldigt högt ställda. Äntligen skulle jag få åka skridskor på dessa sjöar! 
 
Bussen släppte av oss i södra änden av Mellan-Kornsjön. Där delade vi in oss i 3 grupper. Jag och 
Valter tog hand om grupp 4 denna strålande vinterdag. 
Valter börjde med att leda ut över den snöbeklädda ytan. Snötäcket var väldigt tunnt (ca 1 cm) men 
lite strävt. Dock utgjorde den inget större besvär. 
Vi åkte utmed Mellan-Kornsjön norrut, svängde av mot sjöns västra kant. Vi märkte redan här att det 
var lite mer snö på den västra sidan av sjön. Vi följde den västra strankanten norrut tills vi kom till 
sundet som skiljer Mellan-Kornsjön från Norra-Kornsjön. 
Vi klev över det ca 100 meter breda sundet och kom ut på den större Norra-Kornsjön. Här mötte vi 
några norrmän som vi pratade lite med och dom tog några kort på oss. Vi fick känna oss lite som 
fotomodeller, hrmm nåja..... 

 
Härligt fikaställe pa Hisøya 

Vi följde sjöns östra sida och följde denna några kilometer tills vi kom i höjd med ön där riksröset 
skulle finnas. Vi hade bestämt med dom andra grupperna att vi skulle fika där. I höjd med ön åkte vi 
tvärs över sjön och hittade ön efter en lite rundtur. Vi intog fikan på denna ö tillsammans med dom 
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Turrapport 070211: Skridskotur till Norge@Vänerskridsko

andra 2 grupperna. Några av oss gick upp till själva röset som ligger på toppen av ön. Röset heter 
'Riksröse nr 1' och restes 1752. 

 
Gränsröse nr 1 

Efter fikat omorganiserade vi lite i våran grupp. Jag (Mats) tog över ledarrollen och Valter blev kökarl.  
Vi åkte tvärs över sjön igen mot den östra stranden och följde denna upp till Norra-Kornsjöns norra 
ände där byn Kornsjö ligger. Denna by har en väldigt pampig o fin järnvägsstation med tanke på hur 
liten själva byn såg ut att vara.

Därefter forsatte vi utmed sjöns norra kant. Tanken var att åka runt sjön utmed den västra 
strandkanten söderut. Men när vi kom över på den västra stranden märkte vi att snödjupet var större 
och snön mer svårforcerad. Vi bestämde oss därför att åka tillbaka till den östra strandkanten och följa 
denna även tillbaks. Isen var ju bra där och vi fick även bättre lä från den tilltagande vinden på den 
sidan. 
 
När vi stannade till i en vik med rätt mycket snö uppe i norra delen av sjön höll Valter en kort men 
väldigt bra skridskoutbildning om hur man skall åka i snö. Bestämda skär i åkriktningen och 'ta befälet 
över isen o snön' kan nog utbildningen kort sammanfattas. Jag är säker på att alla vi andra gruppen 
hade stor nytta av den genomgången. Tack Valter, lite skridskoteknik är alltid välkommet! 
 
Vi följde som tidigare sagts den östra strandkanten tillbaka söderut.  
Vi tog återigen sikte på ön med riksröset för att där intaga dagens andra fika. Innan fikan tog vi en 
liten runda runt ön för lite fotografering framför ett isvattenfall. Vi ville även se riksröset från sjösidan
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Turrapport 070211: Skridskotur till Norge@Vänerskridsko

 
Mitt på gränsen 

Efter fikat åkte vi söderut och gick över sundet till Mellan-Kornsjön. 
Tror ni inte att norrmännen stod där återigen och fotograferade oss! Vad är detta? Har dom inget 
annat för sig än att stå i sundet mellan Mellan- och Norra-Kornsjön och fotografera svenskar? 
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Turrapport 070211: Skridskotur till Norge@Vänerskridsko

 
Gruppfoto 

Vi följde sedan Mellan-Kornsjöns östra strandkant tillbaka till bussen.  
Jag tror alla var nöjda med dagens tur trots att vi inte åkte runt Norra-Kornsjön. Vi fick ju åka på fina 
isar utmed den östra stranden på en mycket vackert sjö. Sedan hade vi ju haft kanonväder hela dagen 
också. 
 
Sjön motsvarade mina mycket högt ställda förväntningar. Det är bara att konstatera att 
skridskoåkning i Dalsland är något helt fantastiskt! 
Bussfärden hem skriver jag inte så mycket om då jag somnade in relativt omgående.  
 

 

Is

Istjocklek: ca 15-20 cm 
Kvalitet: Hård o jämn yta 
Ytan är täckt med ett tunt snölager. Mindre snö i östra sidan än i västra. 
Hela sjön islagd. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 37 km Solsken, vind 1-3 m/s, -5 grader Mats Görrel/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: Mats Görrel | Foto: Valter Lindén | 2007-02-11 | Bok- och Kornsjöarna 
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Turrapport 070211: Kornsjöarna i strålande sol - grupp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Kornsjöarna i strålande sol - grupp 5 11/2 -07 

Efter avfärd från Tingvalla IP kl 08 i mulet väder kunde vi gå på isen i SÖ delen av Mellan-Kornsjön vid 
10-tiden. Solen sken från en klarblå himmel och vi njöt i solskenet under strandnära åkning på västra 
sidan. Efter 150 m prommenad till N. Kornsjön var vi snart vid Hisön för fika med de andra grupperna. 
 

 
Lennart och Rolf vid Riksröse nr 1 på Hisön 
 
På turen norrut passerade vi riksgränsen några gånger. I Kornsjö vände vi söderut längs östra 
stranden. 
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Turrapport 070211: Kornsjöarna i strålande sol - grupp 5@Vänerskridsko

 
På väg söderut 
 
Snart var det dags för fika igen. 
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Turrapport 070211: Kornsjöarna i strålande sol - grupp 5@Vänerskridsko

 
Fika nr 2 
 
Vi var inte helt ensamma på isen. Vi såg fiskare, jägare, en skällande hund i maxfart, men ingen varg. 
Det var lätt motvind på slutet men i stället hade vi solen i ansiktet. Men tidigare hade det blåst mera... 
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Turrapport 070211: Kornsjöarna i strålande sol - grupp 5@Vänerskridsko

 
Några tallar i en vindfälla. 
 
Före 15 var vi åter vid startplatsen efter en härlig dag på isen.

 

Is

Betryggande istjocklek, någon cm sträv is 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

14 1 30 Sol, 2 minus Lennart Hellsten, 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: Gunno Andersson | 2007-02-11 | Bok- och Kornsjöarna 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070211194112/index.html (4 of 4) [2007-08-23 17:24:33]

javascript:history.back()
mailto:gunno2@telia.com
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/bok-kornsj.html


Turrapport 070211: I gränslandet@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

I gränslandet 11/2 -07 

Så kom vi till slut till Kornsjöarna, så lyriskt beskrivna av vår käre kassör. Vår förväntansfulla 
bussgrupp steg av vid sydändan av Mellan Kornsjön. Strålande sol, lite kallt och vind från öster. Mikael 
och jag tog oss an grupp 3 som lockade två deltagare, en per ledare. Kanske lite mer sträv snö än vi 
hade förväntat oss. En riktig kaloribrännartur, men fullt åkbart. Vi snirklade runt och undersökte 
varenda ö och vik och landade så småningom vid den korta övergången till Norra Kornsjön. På Hisön, 
en brant och hög klippa i sjön strålade alla grupper samman. Det gemensamma målet var Riksröse 1. 
Sug på den. Efter en mycket brant klättring når vi detta imponerande stenkummel som skiljer Sverige 
och Norge. Det är gult och det står 1752 på en stenplatta. På ena sidan, den sydliga, Adolf Fredriks 
signatur, på den andra Fredrik den femte, som då var kung av Danmark.  
 
Efter detta historiska avbrott åkte vi vidare bland öar och vikar tills vi nådde Kornsjö i Norge, några 
hundra meter från gränsen. En liten by 'in the middle of nowhere'. Annat var det under andra 
världskriget då kryllade det av soldater i området. Och inte minst för den för Sverige så jobbiga 
permitenttrafiken blev Kornsjö ett namn. 
 
Vi styrde sedan kosan mot söder i viss motvind och återvände trötta och nöjda till vår buss i vilken vi 
strax insomnade.  
 
 
 

Is

Mycket tjock is (några ynglingar roade sig med att att åka runt med bil) 
 
Tunt, bitvis lite hårt snötäcke 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 39,3 Sol, -10 Leif Lendrup, Mikael Skog 

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

Tillbaka | Rapport: Leif Lendrup | 2007-02-11 | Bok- och Kornsjöarna 
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Turrapport 070212: Lundbäckstekniker@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Lundbäckstekniker 10/2 -07 

Vi var några stycken som prövade på Lundbäcks teknik i motvinden. Från början var vi fyra och sedan 
blev vi sex men jag rapporterar bara två eftersom inte totalen för ledardagen stämmer annars. 
Vi åkte plogade banan till Bjurbäcken och avslutade som alla andra med Lungsunds sporthotell. 
Lundbäxks teknik fungerade bra, fast jag fick kritik för att jag inte höll nära föregående.

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 42 Sol , nordvästlig vind, några minusgrader Jan Lundbäck mfl. 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2007-02-12 | Bergslagskanalen 
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Turrapport 070211: Bergslagskanalen grupp 3@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Bergslagskanalen grupp 3 10/2 -07 

Start vid Lunedet, följde den plogade banan ända till Bjurbäckens slussar. Åter på Stora Lungen och 
rundbanan fram till Lungsundets Sporthotell.

 

Is

15-20 cm kärnis med stöpislager här och där. Stöpisen hade ofta bästa ytan. Utanför 
banan 10 cm lätt snö, något hindrande.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

5 1 42  Leif Lendrup 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 | 2007-02-11 | Bergslagskanalen 
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Turrapport 070210: Bergslagskanalen grp 4@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Bergslagskanalen grp 4 10/2 -07 

Åkte mest på utflykt vid sidan om plogade banan på 5 cm fluffig kallsnö. Beredskap för glasis o 
sprickor.  

 

Is

Vid sidan om plogade banan lättforserad kallsnö. I västläge ngt styrande men bästa isen. 
Enstaka glasispartier. Istjocklek 20 cm. Färdsspår finnes på nätet. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 41 km mulet, -5, sv V vind Vallter Lindén, Mats Görrel 

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

Tillbaka | Rapport: Valter Lindén | 2007-02-10 | Bergslagskanalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070210213407.html [2007-08-23 17:24:35]
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Turrapport 070210: Bergslagskanalen grupp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Bergslagskanalen grupp 5 10/2 -07 

Turen på den plogade banan från Lunedet till Lungsunds Sporthotell var en del av ledardagen som 
avslutadas med bastu, en matbit samt ett uppskattat föredrag om ledarskap från Ulf Karlsson. Lite 
visdomsord som borde kunna användas även inom vår verksamhet.  
Den plogade banan hade bra bredd och acceptabel åkyta med viss strävhet/snö. Dessutom hade vi en 
envis motvind.

 

Is

Plogad bana. Viss strävhet med acceptabel åkyta men med bra bredd 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 1 29  Åke Noord, 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: Hasse Eriksson | 2007-02-10 | Bergslagskanalen 
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Turrapport 070204: Solstarännet 2007@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Solstarännet 2007  4/2 -07 

Solstarännet genomfördes på Lilla Värmeln med 9 lag och totalt 37 
deltagare. De elva i arrangörsstaben hade utnyttjat hela sjön (+ 
landbesök) så det blev för deltagarna att fara kors och tvärs över 
sjön för att nå alla kontroller och tävlingsmoment. 
Frågorna som skulle lösas var svåra och det fick bli en hel del 
gissningar.

Tyvärr så ramlade en dam i arrangörsstaben (tappade skridskon 
enl min info) på isen och slog i höften så att det blev ambulans till 
sjukhus. Förhoppningsvis var det inget brutet. 
Ett stort tack från deltagarna till arrangörerna som lagt ner mycket 
jobb på detta. 
Dagen avslutades med korvgrillning och prisutdelning där 
Kraftkarlarna kammade hem segern. 
vid pennan 
deltagare Hasse E

Dokument: 

●     Resultatlista
●     Frågor och svar
●     Fotoalbum
●     Inbjudan
●     Sponsorer

  

Is

Lilla Värmeln hade 10-18 cm is med mestadels jämn åkyta. Några svagare/öppna partier 
fanns vid uddar/utlopp men dessa var lätta att se. 

Antal Grp Olycksf. Åksträcka Väder Ledare

48 9 1 33 km svag vind och viss 
molnighet 

Henrik Åkerlund, Lena 
Skoglund, Elisabeth 
Nyberg, Ingrid Stööd, Åke 
Stööd, Annika Krook, Åke 
Noord, Erik Lidberg, Jon 
Bergqvist, Olov Bergqvist, 
Bert-Åke Nyberg 

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

Tillbaka | Rapport: Hasse Eriksson | 2007-02-04 | Edane-Borgvik 
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http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/solstarannet/karta.jpg
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/solstarannet/resultatlista.html
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/solstarannet/fragor-svar.html
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/solstarannet/foto.html
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/solstarannet/solstarannet2007.html
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/solstarannet/sponsorer.html
javascript:history.back()
mailto:hasse.e@mbox302.swipnet.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/edane-borgvik/index.html


Turrapport 070204: Östra Silen och Stora Bör@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Östra Silen och Stora Bör 4/2 -07 

Start vid Sillebotten för åkning på Östra Silen. Mäktigt att skrinna ut på Östra Silen med klippstupen 
på östra sidan. Efter en stund sammanstrålade vi med holländaren Rob Mulders med kamrat. Vi åkte 
öster om Öna, gick västerut över det smala näset ca 300 meter söder om Bockaresundet. Tog oss 
vidare sydväst förbi Hästholmen, en knapp km senare blev det stopp, öppet vatten så långt vi kunde 
se. Gjorde en lov norrut, passerade söder om Hästön, tog oss till Björnnäs där vi åter mötte öppet 
vatten. Vi avstod från att vandra västerut över Egenäs, utan vände tillbaka väster om Öna. Åter till 
Sillebotten efter 30 km. 
Till Stora Bör där vi gjorde ett medsolsvarv, strandnära åkning på glanskispartier. Stora Bör hade den 
bästa isen hittills i år för undertecknad. Se färdspår på Skridskonätet.

 

Is

15 cm kärnis med stöpisyta, hård och fin hela dagen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 50 km Någon plusgrad, halvklart Bo-Göran Nilsson 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 | 2007-02-04 | Årjäng-Bengtsfors 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070204172938.html [2007-08-23 17:24:38]
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Turrapport 070204: En av de där skridskoturerna man gör på vintern@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

En av de där skridskoturerna man gör på vintern 4/2 -07 

Efter en säsong utan egen rekognocering var det härligt att äntligen få pröva på denna konst. 
Vi var sex som med målet att åka i grupp 5 tempo skippade allt vad samåkning heter vid samlingen 
på Tingvalla. Istället tog var och en sig efter bästa förmåga ner till Mariebergsskogens parkering. Lena 
fick en vänlig herre att köra hennes ryggsäck ner till isen, så hon slapp släpa den på cykeln. En 
motsvarande chevalersk gest vederfors inte ledaren som fick släpa sin tunga säck själv hela vägen ner 
till isen. 
Strax efter nio stod vi på isen som inte hade den överis som Björn rapporterat om igår. Nattens 
utstrålning hade gjort det förväntade jobbet. Vi följde land och passerade Naturum. 
Väl ute i Klarälven så visade det sig att de isflak som alltid flyter ner vid Klarälvens tillfrysning inte 
stöpt ner ordentligt så bitvis blev det lite knagglig åkning. Men vi hittade en del partier som var 
slätare. Längs vassen fanns ibland äldre is som var slät. 
När vi tog av från Västra älvfåran så var det slät is. Innan Skoghallsådran och Dingelsundsådran delar 
sig så åkte vi på bottenfrusen isen på norra stranden innanför vassen där det höga vattenståndet 
skapat en fin bana. Vi hade en fin tur ner till Skoghall där vi vände vid första bron utan att kolla om 
det gick att fortsätta. Fåglarna drillade i träden när vi åkte. På tillbaka vägen så vinkade vi till två 
damer som frågade om vi tänkte bada och på den frågan svarade vi nej. 
Efter att ha klarat av Skoghallsådran så var det dags för Dingelsundsådran. Den var riktigt fin den 
också och det gick lätt att passera under de tre broarna. Min första passage under den nya cykelbron 
tror jag. 
Två damer på bron upplyste oss om att det var öppet längre fram. Vi tackade för upplysningen och 
fortsatte varpå de sa något om att vi fick skylla oss själva. Damerna hade naturligtvis rätt och vi 
mötte den öppna Kattfjorden vid Dingelsunder med fin fast is ända fram, men undantag av några 
isflak i kanten.  
Dags för första fick med utsikt över öppet vatten och de gungande isflaken. 
Tillbaka igen. En deltagare frågade var Knappstad låg. Nu vet jag det efter att ha studerat kartan. Vi 
avvek från Dingelsundsådran och åkte in i Knappstadsviken som jag aldrig åkt på förut. Det var is 
över från Klarälven. Vi tog ett varv ända fram till det sydligaste fågeltornet. 
Väl tillbaka till Västra älvfåran så beslöt vi att inte åka till sjukhuset eftersom det var sammanfrysta 
isflak så långt vi kunde se och eftersom vi inte visste var den fina isen vid Sommarro började så följde 
vi strandnära södra stranden österut till Morbrors ådra. 
Första bron passerade vi till fots eftersom den segelfria höjden var så liten och det såg så blött ut 
under bron. 
Morbrors ådra hade en 'kanalspricka' i nästan hela sin längd. Men det gick bra att åka längs kanterna. 
Andra bron passerade vi med ena knäskyddet på isen eftersom den fria höjden minskade. 
Nedströms Djupsundsådran var det några hundra meter som vi fick följa norra stranden och en 
kortare bit in i vassen för att inte bli blöta om fötterna i en nedråk i vardande. 
Vår ambition var att fika på Tynäsudde, vilket det skulle visa sig att vi inte skulle komma att göra. 
Men så är det, allt blir inte som planerat. 
Genom hålet i vassen ut på Hammarösjön. Norr om hålet var det något tiotal meter med glasis med 
flera centimeter fritt utrymme under. Sedan hade vi en fin åkning in till Hammar och längs Lövnäs 
med några partier med besvärande överis som delvis brast. Sämsta delen på turen.  
När vi kom fram till Tynäs måste vi bara försöka passera och det gick på en liten smal landfast 
isbrygga. 
Utanför låg Larbergsviken med riktigt fin is. Så Lena bjöd in oss till Märrholmens dansbana för fika. 
Efter fikat och efter att vi sett det öppna vattnet söder om Märrholmen där vi kanske åker nästa helg 
så kunde vi inte motstå frestelsen att åka ett varv på Larbergsviken som mestadels hade fin is. Pga 
överis i inloppet till Rävösundet så fick vi aldrig reda på om det låg is söder ut. 
Nu gällde raka spåret hem och vi följde rännan vilket var ett mycket bättre val än via Hammar och 
Lövnäs. 
Förbi Kanikenäset. Vi tänkte ta en sväng in i Inre Hamnen, men sen kom vi på att om vi gick från Inre 
Hamnen genom Stadsparken till Mariebergsviken så slapp vi skravelisen i Västra älvfåran. 
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Turrapport 070204: En av de där skridskoturerna man gör på vintern@Vänerskridsko

Väl framme på Mariebergsviken så satte vi på oss skridskorna och tog en väg längs banan till 
parkeringen. 
Lite töntigt. Vi, de enda med riktig utrustning på Mariebergsviken, åkte bara den korta biten. Om 
någon såg oss som måste han eller hon undrat. 
Alla var rätt möra. Tack till alla deltagare som orkade med den tur som blev betydligt längre än 
planerat på väldigt växlande isar. 
Alla ville hem så mitt förslag att avsluta med fika på Naturum avslogs. Istället tog jag två varv på 
banan och om mina erfarenheter därifrån kan ni läsa under länken Mariebergsviken till vänster. 
En härlig tur som bjöd på det mesta som skridskoåkning skall innehålla. Säsongens första tur där inte 
allt var förutsägbart. Vi fikade aldrig på Tynäs, det blev Märrholmen istället. Men det är smällar man 
får ta. 

 

Is

Deltat har 15 cm stabil is. Ingen underfrätning iaktogs. Inte ens längs stranden vid 
Sommarro. 
Mariebergsviken har bra is 15-20 cm. Överispartier på banan. 
Västra Älvfåran från Kanikenäset och upp mot flygfältet har sammanfrusen packis som 
inte är helt nedstöpt. Vid Sommarro är det bra. Var gränsen går är oklart. 
Skoghallsådran och Dingelsundsådran har bra isar. 
Knappstadsviken har bra is men en del bulor. 
Morbrorsådra är åkbar, men en längs en 'kanalspricka' i mitten är det glasis. 
Hammarrösjön har hyfsad is. Svåra överispartier nära Hammar/Lövnäs. Bättre nära 
rännan. 
Larviken har partier av mycket fin is. 
Besvärlig överis i inloppet till Rävösunder. 
Inre Hamnen har bra is med en del bulor. 
Inget problem passera under bron. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 42 Växlande molnighet, någon 
plusgrad, svag västlig vind 

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 | 2007-02-04 | Norra Vänern 
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Turrapport 070204: Vildmarkssjön Stora Bör grupp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Vildmarkssjön Stora Bör grupp 5 4/2 -07 

Från Tingvalla var vi 13 st, men 2 hade glömt skridskorna hemma, för dessa två fick det bli vandring 
istället. Vi övriga 11 fick en jättefin tur runt hela sjön, nästan vindstilla med solen lätt skymd bakom 
lätta moln. 
Stora Bör var idag verkligen en vildmarkssjö, det höga vattenståndet gjorde att vi rundade träden som 
stog i vattnet.

 

Is

Slät tillfrusen snöis med kärnis i botten ca 15 cm, ojämheter fanns i vikar, endast små 
partier med glasis som lätt kunde undvikas. 
Se upp för Bärhusälvens inlopp och några uddar. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 31 Lätt molnighet Håkan Stööd/Anneli Blom 

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

Tillbaka | Rapport: Anneli Blom | 2007-02-04 | Årjäng-Bengtsfors 
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Turrapport 070204: Grupp 4 på Lill-Värmeln@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Grupp 4 på Lill-Värmeln 3/2 -07 

Vi gick på vid ställverket och märkte att det var en del överis. Vi tog oss lite försiktigt till Värmskogs 
kyrka där vi träffade på Björns grupp.  
På tillbakavägen till ställverket utnyttjade vi Björns isspår för att undvika överisen. Fick då en 
kanonåkning i medvinden.  
När vi nådde ställverket tyckte vi att vi nog ville åka lite till. Övrisen tycktes ju ha frusit igen under 
dagen. Vi åkte därför norrut i motvind på en runda på ca 8 km för att utnyttja en perfekt dag med bra 
isar.  
Efter en extrarunda med en fikarast i solen åkte vi tillbaka i underbar medvind återigen till ställverket 
och avslutade turen.

 

Is

I början överis. Frös dock igen lite under dagen. Lär försvinna helt efter en natts kyla. 
Ytan jämn och lättåkt. 
Istjocklek ca 10-15cm. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 32 km Solsken, vind 3-5 m/s, +5 grader Bo-Göran Nilsson/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 | 2007-02-04 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070204000917.html [2007-08-23 17:24:40]
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Turrapport 070203: Fyra pigga killar på lördagsäventyr, Ullvettern m.fl.@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Fyra pigga killar på lördagsäventyr, Ullvettern m.fl. 3/2 -07 

Start vid Fiskviken i Ullvettern. Sedan avverkade vi Frövettern, Alkvettern och Herrsjön för att 
återvända till Ullvettern.

  
Alkvetterns herrgård
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Turrapport 070203: Fyra pigga killar på lördagsäventyr, Ullvettern m.fl.@Vänerskridsko

  
Skogsåkning vid Tolen
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Turrapport 070203: Fyra pigga killar på lördagsäventyr, Ullvettern m.fl.@Vänerskridsko

  
Överis

 Färdspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Kärnis 15 till 20 cm. Partier med överis. Fryser troligen ihop till söndagen. Bäst is i 
västerkant av resp. sjö. 
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

4 1 51 km Sol och någon nordvästlig vid Leif Lendrup, 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: Björn nordenhammar | Foto: Valter Lindén | 2007-02-03 | Bergslagskanalen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070203175912.html (3 of 3) [2007-08-23 17:24:42]
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Turrapport 070203: Rektur Lillvärmeln@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rektur Lillvärmeln 3/2 -07 

Åkte från elverket i Borgvik. Kraftigt med överis i början på vår färd norrut. Överisen avtog emellertid 
och kan antas ha försvunnit efter en natt med utstrålning. 
Träffade Bojens grupp i Värmskog - de visste inte riktigt var dom var tror jag. 
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Turrapport 070203: Rektur Lillvärmeln@Vänerskridsko

 
 
 
En fin marsdag så här i början av februari - fikat smakar extra bra då det är dagsmeja på bryggan. 

 

Is

Slät is med en hel del överis som håller på att frysa ihop. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 28 km Soligt,4 gader kallt och frisk 
nordlig vind 

Björn Lagerbeck / Bengt Jakobsson 

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

Tillbaka | Rapport: Björn Lagerbeck | 2007-02-03 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070203175225/index.html (2 of 2) [2007-08-23 17:24:43]
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Turrapport 070203: Grupp 5 på Grumsfjorden och Borgvikssjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Grupp 5 på Grumsfjorden och Borgvikssjön 3/2 -07 

Vi gick på isen väster om badplatsen i Grums, drog en runda norrut innan vi svängde ned och gick 
söder om Dragsön. Fika i Sundängssundet och vidare upp till Svartsundet och vandring över norra 
udden på Brömsön. 
 

 
Ut på Borgvikssjön, och fin kolonnåkning i motvinden. vi åkte ett varv medsols. 
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Turrapport 070203: Grupp 5 på Grumsfjorden och Borgvikssjön@Vänerskridsko

 
Andra rasten i skönt solsken på en udde väster om Svartsundet.  
 
I medvinden flög vi över isarna åter till våra bilar.

 

Is

Kärnis med ett stöpisskikt, hård åkyta hela dagen. På Borgvikssjön en del partier med 
överis. Fryser troligen ihop till söndag. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 22 km Sol och vind från väst. Gunnar Blomqvist 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 | 2007-02-03 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070203152012/index.html (2 of 2) [2007-08-23 17:24:45]
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Turrapport 070128: !3 till Borgvik@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

13 till Borgvik 28/1 -07 

Vi var ett antal väldigt tveksamma skridskoåkare som dök upp på Tingvalla trots de dåliga 
väderprognoserna.  
 

 
 
Det måste ha varit Björns positiva utlysning som ändå fick oss att ge oss iväg i stället för att stanna i 
sängen. Vilken tur! Det blev en härlig tur på Grumsfjorden och Borgvikssjön i lätt snö. 
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Turrapport 070128: !3 till Borgvik@Vänerskridsko

 
 
Ett klokt val att återvända till redan rekad is, inte minst ur säkerhetssynpunkt. På hemvägen ökade 
vinden och vi fick chans att träna kolonnåkning i motvind. Vi valde Lundbäcksmetoden vilken visade 
sig fungera alldeles ypperligt, trots varierande åkvana i gruppen. Vi gav oss iväg med dåliga 
förutsättningar men fick en väldigt fin skridskodag. Man kan konstatera att en skridskoåkares 
huvudregel gäller fortfarande - Du ångrar aldrig en tur du åkt på, bara de du valt att avstå ifrån.  
 
Gunnar  

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

13 2 25 Snö, 2 grader kallt . 
Måttlig vind 

Yngve & Kerstin Berg, Björn Lagerbeck, 
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: Björn Lagerbeck | 2007-01-28 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070128171513/index.html (2 of 2) [2007-08-23 17:24:46]
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Turrapport 070127: Medvind från Värmskog till Grums@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Medvind från Värmskog till Grums 27/1 -07 

Till Grums uppifrån Värmskog 
elva pigga åkare drog 
isen var alldeles ren 
vilket passade våra ben 
och solen den bara log 
 
Ibland det var ett himla knog 
när vinden kom på annan bog 
det blev en annan sak 
när vi hade den där bak 
och solen den bara log 
 
Två soliga raster vi tog 
där vi knappt fick nog 
innan vi måste till våran buss 
fick ju inte mista gruppens skjuss 
och solen den bara log

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 48  Jsn Lundbäck, 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: Gudrun Jonsell | 2007-01-27 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070127190654.html [2007-08-23 17:24:47]
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Turrapport 070127: Grundutbildningens ispraktik på Grumsfjorden@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Grundutbildningens ispraktik på Grumsfjorden 27/1 -07 

Grundkursens ispraktik genomfördes idag på isar liknande Versailles spegelsal. Vi startade vid 
badplatsen och skrinnade norrut för att där träna på uppdragning ur 'vak' med livlina och isdubbar. 
 
 

 
 
Efter fikat tränade vi på kolonnåkning, tandemåkning och pikföring. 
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Turrapport 070127: Grundutbildningens ispraktik på Grumsfjorden@Vänerskridsko

 
 
Efter ett lättare övertalningsförsök lyckades några nyutexaminerade få med oss på en extratur på 14 
km. Medvindsåkning mot solen på svartblanka isar gav definitivt mersmak! 

 

Is

10 cm blank kärnis. Ngr minusgrader. Vind ngr m/s 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

39 3 11-25 km Soligt Bo-Göran Nilsson, Kicki Brandelius, Mats Görrel, Lars-Olof 
Wallmenius, Larry Isaksson, Kicki Gräsberg och Bengt 
Jakobsson. 

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

Tillbaka | Rapport: Kristina Gräsberg | 2007-01-27 | Norra Vänern 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070127175326/index.html (2 of 2) [2007-08-23 17:24:48]
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Turrapport 070127: Grupp 4 Värmskog-Grums@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Grupp 4 Värmskog-Grums 27/1 -07 

Efter busstransport från Tingvalla till Värmskog fick vi en fin start söderut på Lilla Värmeln i 
morgonljus och medvind. Vi snirklade oss söderut i god fart , bland annat med extravarv runt Storön, 
för att så småningom gå i land till väntande buss vid Takene där sjön börjar smalna av och övergå till 
Borgviksälven. Kort busstransport till Haget och fortsatt åkning längs Borgvikssjöns södra strand. 
Svartsundet mellan Borgvikssjön och Grumsfjorden fick passeras på land.Efter fika innanför Dragsön 
forsate vi längs Grumsfjordens stränder i norra delen i blandade vindförhållanden, men mest medvind. 
Vid badplatsen norr om Mickelsön väntade bussen för återtransport. Sundet norr om Mickelsön var 
öppet.  
 
Värmskog i morgonljus 
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Turrapport 070127: Grupp 4 Värmskog-Grums@Vänerskridsko

 
 
Grums i eftermiddagsljus 
 

 
 
GPS, rutnät 5 x 5 km 
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Turrapport 070127: Grupp 4 Värmskog-Grums@Vänerskridsko
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Turrapport 070127: Grupp 4 Värmskog-Grums@Vänerskridsko

Is

Kärnis 8- mer än 10 cm , mestadels slät 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 49 km Klart -10 till -5 grader, måttlig vind 
mellan N och NV 

Henrik Åkerlund/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: Thomas Nilsson | 2007-01-27 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070127174046/index.html (4 of 4) [2007-08-23 17:24:51]
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Turrapport 070127: Värmskog i medvind@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Värmskog i medvind 27/1 -07 

Årets första busstur bjöd på medvind som bussturer pläga göra. Dessutom på solen ansiktet och slät 
is. Kan någon hitta på något annat som ingår i paradiset ? 
 

 
Lillvärmeln 
 
Det böjds på en liten promenad upp till bussarna i södra änden av Lillvärmeln. 
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Turrapport 070127: Värmskog i medvind@Vänerskridsko

 
Busstur 
 
Nästa promenad var förbi Svartsundet mellan Bor4gvikssjön och Grumsfjorden. 
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Turrapport 070127: Värmskog i medvind@Vänerskridsko

  
Grumsfjorden 
 
På det hela taget en perfekt planerad tur om jag får säga det själv. Det var väl meningen att 
bussresan skulle gå back, eller hur kassören ?

 

Is

Mycket bra kärnis 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

32 1 40 km Sol, frisk nordlig vind och några 
grader kallt 

Yngve Berg, K-G Ståhl, Åke 
Noord, Annika Krok 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 | 2007-01-27 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070127163905/index.html (3 of 3) [2007-08-23 17:24:52]
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Turrapport 070126: Borgvik t..o.r. rektur@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Borgvik t..o.r. rektur 26/1 -07 

Grumsfjorden bjöd upp till fin skridskoåkning på decimetertjock is. Något lite överis som håller på att 
frysa ihop annars helt slät. 
 

 
 
Sundet till Borgvikssjön öppet som vanligt. 
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Turrapport 070126: Borgvik t..o.r. rektur@Vänerskridsko

 
 
Här blev det lite Skogsmullade. 
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Turrapport 070126: Borgvik t..o.r. rektur@Vänerskridsko

 
 
 
Borgviksjön hade något mer överis utan att vara direkt otrevlig. Den fryser ihop i natt. 
En knädjup råk höll på att blöta ner bena på ledaren. Klarade sig utan strumpbyte. 
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Turrapport 070126: Borgvik t..o.r. rektur@Vänerskridsko

 
 
Återigen en trevlig dag på isen bland nya och gamla vänner 
 
Tack skall ni ha 
 
Isen är fri ! 

 

Is

Mestadels slät och fin kärnis. Partier med överis som inte kommer att vålla några problem 
i morgon. Mer än 10 cm tjock. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 24 km Delvis soligt. Måttlig 
nordlig vind och någon 
grad kallt 

Björn Lagerbeck / 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: Björn Lagerbeck | 2007-01-26 | Edane-Borgvik 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070126171212/index.html (4 of 4) [2007-08-23 17:24:53]
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Turrapport 070121: Åkglada tjejer på blanka isar@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Åkglada tjejer på blanka isar 20/1 -07 

Inför årets tjejhelg var tvivlen många. Skulle det bli vandring på Skutberget istället för 
skridskoåkning? Snöbollskrig istället för glidande skär, råkövergångar och prat om iskvalité och 
åkteknik? Som en kär gammal vän ställde Rinnen i sista stund sin fantastiska natur och blanka is till 
vårt förfogande och gjorde under fredagen en busslast med tjejer rusiga av åkglädje. Inför lördagen 
utlovade SMHI nederbörd i riklig mängd. Tidig start alltså! Förväntansfulla och i rosa gryningsljus 
återvände vi till det område där just nu två av sammanlagt tre sjöar i hela landet erbjuder skridskois - 
Bråtsjön och Rinnen. Som av en händelse befinner sig Tjejhelgen just där! En välbekant känsla från 
skridskosammanhang av att vara priviligierad och 'fånga dagen' växte sig allt starkare allteftersom 
timmarna gick och snöfallet dröjde. När vi vid halv tre-tiden mötte de första flingorna och vände 
tillbaka mot bussen var vi mer än nöjda. Ytterligare en helg med härliga isar, glada åkare, kompetenta 
ledare och ett lyckat samarrangemang mellan SLK och GLSK var snart tillända. Snön innebar att 
söndagen fick bli en vilodag för såväl sjöar som tjejer.

 

Is

Isen på Rinnen och Bråtsjön är huvudsakligen blank med inslag av våriskvalité. Partier 
med apelsinskalsis förekommer. Tjockleken varierar mellan 4-15 cm, tunnare vid utlopp, 
uddar och där det tidigare har varit landlöst.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

35 3 35-45 km molningt, -3, 5-7m/s ökande 
under em, snö 

Christina.Olin-Scheller, Anneli 
Blom, Jill Wahlqvist, Ingrid 
Andersson, Elaine Magnusson, 
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: Christina Olin-Scheller | 2007-01-21 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070120: Rinnen, förstås@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnen, förstås 20/1 -07 

Fin is, medvind uppåt, historien om smederna som blev arbetslösa 1782 (förmodligen ingen A-kassa), 
fika. Eftersom vi skulle få motvind hemåt skulle vi prova kolonnåkning (se vem som var ledare!). Jag 
har provat på detta tidigare och det har aldrig fungerat för mig. Men med Jannes teknik gjorde det 
det! Fantastiskt! En stor majoritet i min Kampfgruppe upplevde att man fick hjälp utan att ge någon 
eller åtminstone att man tog emot betydligt mer än man gav. En klar synergieffekt, alltså! Och så var 
det trevligt att höra knakandet vid stränderna när vi kom farande, de där spänningarna som utlöses 
när nya isar belastas första gången. Och som vanligt är jag glad att hustrun körde upp mig ur sängen!

 

Is

Fin is, väl över 10 cm, lite infruset skräp som inte störde nämnvärt 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

24 1 24 Svag vind som tilltog, någon 
minusgrad 

Per Björkegren, Janne Lundbäck 

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

Tillbaka | Rapport: Yngve Berg | 2007-01-20 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070120: Grundutbildning v2 o 3 på Bråtsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Grundutbildning v2 o 3 på Bråtsjön 20/1 -07 

Idag avslutades grundutbildningarna för vecka 2 o 3 på Bråtsjöns fina is.  
Vi samlades på Tingvalla parkeringen lite tidigare (8.30) än vad som är normalt. Detta för att hinna bli 
klara till ovädret SMHI sagt skall komma till Värmland mitt på dagen. 
Vi började dagen med en materialgenomgång på Tingvallas parkering. Kontrollerade att allas 
utrustning fanns med och att det satt rätt ihopsatt. 
Vi kom fram till Bråtsjöns fina is vid badplatsen i sjöns södra ände. Där mötte vi tjejerna som deltar i 
tjejhelgen. Dom sa precis som gårdagens rapport sa, nämligen att isen är kanon över hela sjön med 
undantag närmast järnvägen i norra änden. Där tunnar den ut lite grann. 
Vi delade upp oss i 2 grupper, Grundkurs vecka 2 var en grupp och Grundkurs vecka 3 den andra.  
Båda grupperna åkte sjön först ett varv medurs och gjorde diverse övningar med kastlina, isdubbar 
och grupp-åkteknik (kolonnåkning, tandemåkning m.m). Under hela turen fanns det ledare med som 
hjälpte deltagarna med åkteknik och annat. Mikael Skoog och Ulf Nilsson tog även hand om en mindre 
grupp med deltagare som behövde en extra duvning med skridskoåkningen. 
Vi åkte sjön 1 varv i grupp 5 tempo. Sedan åkte vi ett halvt varv i grupp 4 tempo. Detta för att 
deltagarna skulle få känna på temposkillnaden. Ett antal av deltagarna klarade av grupp 4 tempot 
galant. 
Efter detta tog vi en fika. Det erbjöds även grillning över öppen eld för dom som så önskade. 
Efter fikat delade vi ut diplom och avslutade kursen.  
Flertalet av deltagarna ville dock åka mer, så vi tog ytterligare ett varv runt sjön i grupp 5 (ibland 4) 
tempo. På vägen tillbaks hade vi motvind och då kändes det att ovädret var i annalkande. Vinden 
hade ökat betänkligt sedan första varvet. 
Det blev en mycket bra utbildningstur som jag är säker på att deltagarna kommer ha mycket nytta av 
nu när dom ska börja åka i Solstskärets vanliga turer. 
Samtliga deltagare klarar grupp 5 tempo utan problem. Några klarar även grupp 4, men rådet vi 
utbildare ger er är att börja med en grupp 5 och kolla hur det känns innan ni åker med en grupp 4. 
Dom vanliga turerna är normalt betydligt längre än det vi åkte idag. Och det är alltid bättre att åka i 
en för långsam grupp än en alltför snabb.  
Hoppas nu att vi får se er alla på isarna snart igen.  
Välkomna ut på isarna! 
 
Jag vill också passa på att tacka alla ledare som hjälpte oss att genomföra denna dag. Tusen tack för 
att ni ställde upp! Ni gjorde alla ett fantastiskt bra jobb!

 

Is

Blank kärnis. Ca 8-10 cm tjock. Närmast järnvägen tunnar isen ut.  
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

41 2 ca 15km Molningt, -5 grader, sydlig vind, 1-
4 m/s (tilltagande). 

Olle Åström, Mikael Skoog, 
Kicki Brandelius, L-O 
Wallmenius, Bo-Göran Nilsson, 
Hasse Eriksson, Kicki 
Gräsberg, Ola Nilsson och 
Mats Görrel 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en garanti för 
några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är säker!
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Turrapport 070120: Grundutbildning v2 o 3 på Bråtsjön@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Mats Görrel | 2007-01-20 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070120: Motvindsövning på Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Motvindsövning på Rinnen 20/1 -07 

Tänk att långfärdsskridskoåkning kan va som roligast i motvind. Ja så upplevde i varja fall 
undertecknad att det var i dag. Vi tränade först vanlig kolonnåkning med ena handen på 
framförvarandes ryggsäck och därefter 'Lundbäcksvarianten', ni vet den där då man med ena handen 
håller i varandras pikar. 

 
I kolonn med Lundbäcksvarianten. 
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Turrapport 070120: Motvindsövning på Rinnen@Vänerskridsko

 
T.o.m. dubbelkolonn. 

Man kan nog lugnt påstå att den senare var den populäraste. Riktigt kul faktiskt. I övrigt har väl det 
mesta skrivits om Rinnen denna säsong så något mer har jag inte att tillägga. Jag hade t o m svårt att 
komma på en rubrik som inte tidigare använts. Men vi får vara tacksamma att vi har Rinnen.

 

Is

Lite vårisaktigt grå med luftporer. Tendenser till överis. 
Slät yta. Isen känns säker om man undviker sund och håller 
ordentligt avstånd till inloppen i norr.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

12 1 33 km -2 vind från SO ca 6 m/s, gråmulet 
 

Arnfinn Helseth & Lasse 
Skålén 

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

Tillbaka | Rapport: Lasse Skålén | Foto: Valter Lindén | 2007-01-20 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070113: Rektur Högboda@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rektur Högboda 13/1 -07 

Det finns inga misslyckade rekturer.  
Vi hade i alla fall vackert väder och utflykten visade att isen i närområdet inte är njutbar just nu. Här 
behövs kyla, men tyvärr spår väderleksrapporterna orkan över västsverige kommande dygnet 
 

 
 

 

Is

Överis som inte bär. Kraftigt styrande. Vi kollade Rinnen, Bråtsjön och Gösjön. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 25 meter Soligt, nollgradigt och svag vind Valter Lindén 

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

Tillbaka | Rapport: Björn Lagerbeck | 2007-01-13 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070107: Räddarna i nöden på Gösjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Räddarna i nöden på Gösjön 7/1 -07 

Vi beslöt oss för att åka till Gösjön, eftersom det knappast borde vara bättre på Rinnen än igår och 
möjligheterna fanns att det kunde vara bättre på Gösjön än igår. 
Det visade sig vara rätt bedömt. Viss överis, men mindre och tunnare än igår vad jag kan bedöma av 
spår i isen. 
Vi åkte i ett mycket makligt tempo medurs. Vi tittade på bäverhydda, bäverskit, Ingrid visade 
skillnaden i skiftning mellan överis och inte överis, den obligatoriska(?) pinnisen förklarades efter 
Valters visdomsord.  
Vi försökte avstyra att en grupp åkare skulle åka i råken där någon plurrat även igår. De visste om 
den visade det sig och åkte tryggt i rätt spår. 
Vi träffade Friluftsfrämjandet från Sunne som var den grupp vi trodde oss ha pekat rätt. De hade 
tappat en åkare på vägen, inte på sjön men väl på väg till sjön. Det är ju inte helt ovanligt. Själv har 
jag haft deltagare som hamnat i Arvika istället för på Rinnen. 
Efter att ha åkt nästan varvet runt så tog vi över fika platsen efter Mats Görrels privatgrupp. Jan, 
Ingrids kille, kom förbi med en kompis. 
Så åkte vi vidare och in i första viken, runt på säkert avstånd från den lilla ön på nordsidan. 
Någonstans hördes rop på hjälp. Vi såg något som rörde sig i råken som måste vara rätt skitig efter 
alla smutsiga kläder som tvättats där. Vi slängde en livlina och drog upp killen. Sedan kom en annan 
grupp och tog med honom i land och vi åkte tillbaka 3/4 varv. 
I början på återfärden var det lite mjukt, men sedan var det hyfsat igen. 
En skön dag som slutade med att det började regna när jag satte mig på cykeln för sista etappen hem. 
Vi har ordnat turer varje dag från 23 januari till 7 januari med undantag av 4 januari. Förhållandena 
har varit helt OK. Så vi kan inte klaga annat än att vi kanske kunde få lite ny is. Men det finns de som 
inte har någon is alls... 
 
En reflexion efter dagen 
 
- kunskap 
- sällskap 
- utrustning 
 
är ett måste för ALLA. 

 

Is

Slät is med tunn överis fläckvis. 
Råken vid sydvästra udden tog åter sin tribut. Undvik den!!! 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 Knappt 20 +1, svag sydlig vind, växlande 
molnighet 

Bengt Jakobsson, Ingrid 
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 | 2007-01-07 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070107: Rinnen och Gösjön, grupp 5@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnen och Gösjön, grupp 5 7/1 -07 

Fortsatt ont om åkbara sjöar, så det blev favoriter i repris. 
 
Rinnen hade stöpt en del sen i går (enligt de som var med då) och hade njutbar men lite småknottrig 
is när vi drog norrut på västsidan. Längst norrut var det inte färdigstöpt utan ganska tungåkt så vi 
vände tillbaks och tog östsidan ner. Lite mjukare yta och vissa partier med överis så det blev lite 
tyngre, och dessutom lite motvind. 
 
Fika vid bilarna, drog sen iväg till Gösjön. De befarade parkeringsproblemen uteblev, vi hittade ett 
gärde precis söder om järnvägsviadukten där det var gott om plats. 
 
På väg ner till sjön mötte vi två personer varav en var nybadad i 'Annelis råk' (se turrapport från 1/1). 
 
Gösjön var minst lika välstöpt som södra Rinnen, men lite mjuk i ytan och en del partier med överis. 
 
Skön dag, men nu får det gärna komma lire kyla!

 

Is

Rinnen: Välstöpt snöis på större delen av sjön, men inte helt stöpt längst i norr. 
Mjuknande i värmen, vissa partier med överis. 
 
Gösjön: Ungefär som södra Rinnen. Välstöpt överallt. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 11 + 11 km Flera plusgrader, halvmulet, 
svag sydlig vind 

Anneli Blom, Lennart 
Romberg 

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

Tillbaka | Rapport: Lennart Romberg | 2007-01-07 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070107: Rinnen och Gösjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnen och Gösjön 7/1 -07 

Isen på Rinnen hade fått kraftig apelsinyta efter nattens regn som frusit fast som droppar. Isytan 
mjuknade betänkligt under förmiddagen allt eftersom vädret blev varmare. Vi åkte ett varv på de ytor 
som inte hade fastfrusen snö. Fika vid bilarna och vidare till Gösjön. Isytan på Gösjön var mjukare än 
Rinnen med partier av överis. Skridskoåkningen blev vaksam och fokuserad då isen 'styrde' våra 
skridskor åt fel håll vid flera tillfällen. Några av oss fick känna på vattenplaning under lättare fall vid 
felskär.

 

Is

Mjuknade isytor med styrande is. Istjocklek 10-20 cm. 
Minusgrader eller klart väder behövs för att isen skall bli njutbar igen. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 25 km Moln,stigande temp.+5 grader. 
Sydväst vind 4 m/s 

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 | 2007-01-07 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070106: Rrrrrrinnnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rrrrrrinnnen 6/1 -07 

Mera Rinnen i grupp 4 tempo. Vi åkte fram och åter på de ytor som stöpt färdigt efter nattens snöfall. 
Mestadels härlig skridskoåkning på apelsinis. Blanka ytor var oftast lurig överis.

 

Is

15 cm tjock is med mestadels knottrig yta. Partier med överis.Snötäckt i norra änden med 
1-2 cm snö. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 31 km Soldis, -1 grad och nästan vindstilla. Olle Åström, Håkan Stööd 

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

Tillbaka | Rapport: Olle Åström | 2007-01-06 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070106: Gissa vart vi var idag?@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Gissa vart vi var idag? 6/1 -07 

Jo vi var på Rinnen igen!

 

Is

Lite överis i södra ändan med avtagande men då blev det snö i norra ändan. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

3 1 32 Disigt 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 | 2007-01-06 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070106: Rinnen / grupp Mathias@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnen / grupp Mathias 6/1 -07 

Mathias ledde gruppen i behagligt '4-5 tempo' på Rinnens södra hälft där vi utnyttjade det mesta av 
möjliga vikar. Vi hann med två fika. 

 Färdspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

Knottrig yta med viss (hanterbar) överis i Rinnens södra del. Från norra delen av Långön 
och norrut var det frusen snö som inte inbjöd till vidare åkning norrut. 
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

22 1 20 km Dis/kalldimma Mathias Björklund, Hasse 
Eriksson 

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

Tillbaka | Rapport: Hasse Eriksson | 2007-01-06 | Gunnarskog-Mangskog 
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Turrapport 070106: Lustfyllt ledarskap på Södra Hyn och Gösjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Lustfyllt ledarskap på Södra Hyn och Gösjön 6/1 -07 

Dagens första prövning för denna premiärrektur för Solstaskärets kvinnliga ledargrupp blev 
turplaneringen efter nattens nederbörd. Var fanns snögränsen? Vilka sjöar hade överis? Ängsjön som 
igår lät så lockande avfärdades efter ett telefonsamtal - där låg idag snö. Första anhalt blev istället 
Södra Hyn där vi i lugnt tempo kryssade över knastrande överis i soldis som bäddade in alla 
vassruggarna i ett vackert ljus. De genomfrusna partierna ökade efterhand och åkningen flöt på allt 
snabbare. Vid en råkövergång i sydvästra delen la vi en kortare paus efter ett ofrivilligt dopp. 

 
Plurrträning på ledardagen 

Efter ombyte och fika var vi nöjda med Södra Hyn och fortsatte på såphala vägar mot Gösjön. Här var 
överispartierna färre och lättare att upptäcka. En del av nederbörden inatt föll här troligen som snö 
vilket gav ytan en apelsinskalskaraktär. Ett fridfullt varv runt sjön blev det där det mest dramatiska 
var spår efter två plurrningar i 'Annelis' råk. 
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Turrapport 070106: Lustfyllt ledarskap på Södra Hyn och Gösjön@Vänerskridsko

Is

Södra Hyn: 10-15 cm kärnis med partier av ej genomfrusen överis. En råk i sydvästra 
delen av sjön. 
Gösjön: 10-15 cm kärnis och apelsinskalsis, mindre partier med överis som var lätta att 
passera i lugnt tempo. En mindre råk från en udde i sydöst som är lätt att runda. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

10 1 1 20 km sol, soldis och dimma, -
1 - 0 grader, vindstilla 

Christina.Olin-Scheller, Anneli 
Blom, Kerstin Berg, Kerstin 
Richardsson, Kicki Gräsberg, 
Kicki Brandelius, Jill Wahlqvist, 
Christine Duprez, Ingrid 
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: Christina Olin-Scheller | Foto: Kristina Gräsberg | 2007-01-06 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070106: Rinnen i soldis@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnen i soldis 6/1 -07 

Vid samlingen så var det cirka 60 deltagare, vilket inte var den anstormning som vi hoppats på/fruktat. 
Anneli meddelade att det snöat uppe i norr. 
Därmed ställde vi alla kosan till Rinnen igen, vilket nog var ett bra val. 
Vi körde till bondgården där bonden blev glad och gav sig ut på spark för att fotografera oss. Vi blev 
säkert över 100 som under dagen startade i sydändan från hans gård eller badet. 
Bland annat ett gäng från Vänersborg som bor några nätter på Brunskogs vandrarhem. Kanske något 
för oss att ta efter när isarna lägger sig i Dalarna... 
Åke och jag tog hand om grupp sex, vilket idag inte var några större problem. Tyvärr låg min extra 
skridsko hemma när det verkligen var en skridsko som gick sönder. 
Annars följde vi västra stranden. Gjorde åkningar in i några vikar och fikade strax efter utloppet 
tillsammans med Vänersborg. 
Vi fortsatte upp på stora Rinnen upp till där snön fallit innan vi åkte tillbaka och tog in östra delen av 
Rinnen. Vi följde västra delen upp och tog en rast. Sedan upp till snögränsen igen och tillbaka till 
starten. 
Rätt trevlig. Vi hade åkt av det mesta av det njutbara på sjön när vi kom hem. 
Alla grupper kom som överenskommet ungefär klockan två vilket var perfekt.  
En eloge till deltagarna för välpackade bilar.

 

Is

Rinnen har knottrig is med tunn överis som inte var så 'farlig'. 
Kan bli bra med lite klart väder. 
Norra delen har snöinfrysning som troligen övergår i snötäcke längst norr ut. Mindre 
njutbart. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 20 Soldis, -1 och lätt vind Bengt Jakobsson, Åke Stööd 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2007-01-06 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070105: Trettondagsafton på Knon@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Trettondagsafton på Knon 5/1 -07 

Dagens tur gick till Knon norr om Hagfors, en mycket naturskön sjö med flikiga stränder och öar. 
Inramad av berg i fjärran. Sjön låg på sin högsta nivå nu men den kan tappas 4 m. Troligen var det 
första organiserade turen på denna sjö. Den tillhör ju det område som normalt är snötäckt när isarna 
ligger. Men vi såg en sparkåkare och några med skridskor vid en stuga. 
Partier med överis förekom. Försiktig åkning gällde under dagen. Anneli, som började i täten råkade 
på ett överisområde ut för skridskohaveri. Skenan släppte och blev liggande på isen. Mot alla odds 
gick det att laga med lite silvertejp och dagen var räddad. Ingrid tog över i täten så Anneli kunde ta 
det försiktigt med skridskon.Vi hade även ett par gäster från GLSK med oss. Efter fikat delade vi upp 
oss i två grupper så några kunde åka lite snabbare.  
Vid andra fikat inträffade ett litet fotbad i en strandråk så det fick bli strumpbyte.  
Sol , vindstilla och blanka isar - kan det bli bättre? 
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Turrapport 070105: Trettondagsafton på Knon@Vänerskridsko

 
Herr och fru Berg tar en kopp soppa.  

 Färdspår (inloggning till Skridskonätet krävs). 

 

Is

15-20 cm kärnis med överispartier. Stråk längs stränderna som var ganska trygga. Ett 
och annat slukhål.  

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 2 42 resp 48km Sol, vindstilla, -3  Annelie Blom, Ingrid Andersson, Jill 
Wahlqvist, Per Bengtner , Lennart 
Hellsten, 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 | 2007-01-05 | Hagfors 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070105173951/index.html (2 of 2) [2007-08-23 17:25:04]

http://www.skridsko.net/samarbete/skridskonet/fardspar/tracks.phtml?ID=3307
javascript:history.back()
mailto:valter@carlstad.se
http://www.frilufts.se/vanerskridsko/d/guide/hagfors.html


Turrapport 070105: Månskentur på Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Månskentur på Rinnen 3/1 -07 

Lite sent, men här kommer rapporten från Månskensturen. 
Jag uppfattade att Ingrid pratade något om att att det var tidigt träff klockan sex för att månen skulle 
vara uppe. Eftersom jag glömt kontrollera upp och nedgång så vart jag lite orolig. Men när jag kom ut 
med cykeln ur carporten så sken månen från en nästan klar himmel. Vid samlingen var det nog årets 
lägsta medelålder med tre under 20 (tror jag)! 
Vi beslöt att åka till Gösjön för att den var närmare än Rinnen och ingen vill åka till Klacksjön. 
Väl framme så lyste månen fortfarande genom ett tunt dis. Vi ställde ut en marschall för att hitta 
tillbaka till startplatsen. 
Norr ut lyste en kedja med utomhusbelysning på bryggan vid det 'nybyggda huset' på västra 
stranden. Vi åkte norr ut längs västra stranden på is som även var fin mitt på sjön i motsats till 
Rinnen. 
Väl i nordändan vände vi öster ut och öster om ön. I sydändan på ön tände vi en brasa på isen och 
såg månen sakra försvinna i diset. På skridskorna igen så åkte vi söderut och in i sydöstra viken. När 
vi vände började det kännas fuktigt. För att åka säkert åkte vi tillbaka till i höjd med nya huset och 
sedan västra stranden tillbaka. 
Väl vid bilarna började det regna. 
Så hade vi då haft en fin tur igen på Gösjön med närmast perfekt vädertiming. 
 
 
 

Is

Gösjön. Fin is över hela sjön i motsats till Rinnen. 
Fortfarande råkar i syd. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 6-7 km Disigt månsken, svag vind, 
kring 0 

Bengt Jakobsson, Ingrid 
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 | 2007-01-05 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070103: Bergslagsjöar: Svartsången, Mången, Lövsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Bergslagsjöar: Svartsången, Mången, Lövsjön 3/1 -07 

Tidig start från Norrstrand med plan att åka på Svartsången och andra sjöar öster om Filipstad. 
Starten vid Svartsångens nordända var lovande med slät och fin is, uppgående sol och vindstilla. Isen 
tunnade dock ut söderut och efter ett tag stod det klart att sjöns södra del inte var åkbar idag. Med 
risk för att fler sjöar i området saknande bärig is beslöt vi att förflytta oss med bil till Hälleforsområdet 
för åkning på Mången. Här fanns bärig och nästan lika fin is och efter fika vid starten åkte vi runt en 
stor del av sjön (några vikar skippades) med paus i norra delen. Längs vägen träffade vi en grupp från 
Örebro. I stor sett gedigen is , men slurphål och tunna partier fanns. Viken i NO var alltför tunn. Vid 
återkomst till startplatsen fanns både dagsdjus och ork kvar så vi transporterade med bil till 
närligganden Lövsjön där vi åkte ytterligare en vända. Återkomst till startplatsen i solnedgång och 
med måne över Lövsjön. Här tog vi en fika innan hemresan.  
 
Inför start på Mången: 

 
 
En stenö i Mången: 
 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20070103205705/index.html (1 of 2) [2007-08-23 17:25:06]



Turrapport 070103: Bergslagsjöar: Svartsången, Mången, Lövsjön@Vänerskridsko

 

Is

Svartsången: mestdels slät kärnis, ca 8-4 cm. Södra delen för tunn. Mången: kärnis, mest 
slät med några lite skrovligare partier, enstaka fläckar med glasis. Tjocklek >10 till <4 
cm. Viken NO tunn. Slurphål. Lövsjön: ungefär som Mången,kanske något tunnare. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 51 (7+31+13) klart, någon minusgrad, 
nästan vindstilla 

Valter Linden/
Mikael Skog 

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

Tillbaka | Rapport: Thomas Nilsson | 2007-01-03 | Hällefors 
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Turrapport 070103: Rinnen lite snabbare@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnen lite snabbare 3/1 -07 

Vi delade upp oss i två grupper. Lasse och Per tog den lite snabbare. Vi lyckades hitta varandra för 
gemensam fika på den näst nordligaste ön, efter att ha lekt katt och råtta. 
Vi rasten byte vi två mot två och fortsatte i två grupper tillbaks till bilarna.

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

10 1 30 Sol, svag vind och kring 0 Lars Skålén, Per Dahlström 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2007-01-03 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070103: Rinnen igen,@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnen igen, 3/1 -07 

VI MÅSTE PARKERA SÅ ATT TRAFIKEN KAN TA SIG FRAM. I FORTSÄTTNINGEN MÅSTE VI 
PARKERA PÅ LANTGÅRDEN. VISSERLIGEN PARKERADE VI KORREKT, MEN DE SOM KOM 
EFTER OSS BLOCKERADE FÖR LASTBILSTRANSPORTER. 
Annars var det en vanlig dag på jobbet kan man väl säga om dagens övning. Mao var det som igår 
fast bättre. 
Idag träffade vi Mariestad FF med Glid redaktören och Djurötipsaren (Christiansson/Ålstam) i spetsen.  
Fyra Göteborgare hade åkt upp på morgonen och tänkte fortsätta på Brosjön. Brosjön är väl mest 
känd för att vara näst sista sträckan på jakten efter en korv och bröd i Segmon, så vi föreslog 
Bråtsjön eller Gösjön som klart bättre alternativ.  
En del familjer dök upp som Scheller och Olsson.  
Dessutom ryktades det om en familj Lagerbeck, men dem såg vi aldrig.  
I vår egen grupp hade vi en deltagare från Karlsborg som förträngt att hon åkt med den aktuelle 
ledaren tidigare, men ledare hade inte förträngt deltagaren. Fundera på det ni! 
Så ber ledaren som avslutning om ursäkt för att sista fika pausen glömdes bort. 

 

Is

Rinnen. Fin åkning längs stränderna. Lite skakig åkning ute på vissa partier på sjön. 
15-20 cm. 
Köldsprickor börjar uppstå som skenorna kan fastna i. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 30 Sol, någon minusgrad, svag vind Bengt Jakobsson, Hasse 
Eriksson 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2007-01-03 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070102: Marsdag på Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Marsdag på Rinnen 2/1 -07 

17 unga och friska människor som kunde ta ledigt från jobbet årets första officiella arbetsdag njöt av 
ett par sköna timmar på isen. 
Inte var det lika fint som igår, men mer sol och inget regn.  
'Pinnis'-fenomenet förklarades av Valter Lindén. Oftast är det små pyramider, men idag var det små 
smala upp 5 cm höga pinnar av is som stack upp från isytan. Förklaringen är att när överisen fryser till 
och tjocknar så blir det tryck på det innestängda vattnet. Får vattnet möjlighet så tränger det ut 
genom små håligheter och fryser sedan till när det tryckts genom isen och trycket minskar. 
Jag avstår från att bifoga någon bild. Som en deltagare sa: 'Det ser ändå likadant ut'. Ni vet själva, 
sol, blanka isar, skuggor och dagrar, värme, trevliga deltagare, knaket från isen, ljudet från 
skridskoskenorna, fika pausens njutning(?), reflexer, mysiga hus. Ja ni vet själva.  
I morgon är det en ny skridskodag och då är det bättre att du kommer med ut istället för att sitta som 
du gör nu och läsa turrapporter som andra skrivit:-)

 

Is

Några mindre partier med överis som lär vara borta till i morgon. Bäst efter kanterna. 
 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

17 1 29,4 Svag vind, kring noll, sol... Bengt Jakobsson, Anneli Blom 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | 2007-01-02 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070101: En våt dröm på Gösjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

En våt dröm på Gösjön 1/1 -07 

Nyårsaftonen började med en klar kväll och det torkade upp. Vid midnatt var det fuktigt igen och 
sedan kom regnet. 
Hur kul är det då att åka ut och åka skridskor? Inte alls, tyckte våra medlemmar. 
Mao satte sig Anneli och jag själva i bilen för att åka till Gösjön. Det hade ju slutat regna så varför inte 
försöka även om det blåste 14 m/s vid Klacken enligt Lennart som åkte hem. 
Vid Kil fick Anneli telefon från Olov, som ville åka med. Så var vi tre. Före oss på vägen var det en vit 
SAAB som Anneli identifierade som familjen Bergs. 
Väl framme vid järnvägen så var det ytterligare en bil med två okända herrar som försvann ut på isen 
innan vi hann hälsa. 
Tja, vad ser vi. Härlig vattenbegjuten is så långt man kan se med reflexer av moln och stränder. Vi 
åker ut. Bara fartvinden ger sig till känna. (14 m/s?) 
 

 
Solen tittar fram medan dimmorna fortfarande ligger kvar. 
 
Vi åker ett varv moturs och fikar vid startplatsen. Olov avviker och vi åker ett varv medurs. När det är 
ett kvarts varv kvar börjar det dugga. Anneli åker först runt sista udden. Men där åkte vi en bit ut när 
vi åkte åt andra varvet. Kanske berodde det på att det gick en meterbred råk där när vi åkte i andra 
riktningen. Lustigt nog fanns den även när vi åkte medurs. Så Anneli fick sin första plurrning och 
undertecknad fick kasta sin första livlina på riktigt. 
Så nära till slutet, så väljer Anneli att inte byta om och vi sitter snart i bilen med vindrutetorkarna på. 
Som vanligt undrar jag var våra över 800 andra medlemmar är för att inte tala om de över 100.000 
som bor inom 5 mil från Gösjön. Men det är ju vackert och mysigt på Bergvik också. 
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Turrapport 070101: En våt dröm på Gösjön@Vänerskridsko

Årets i särklass finaste tur är därmed avnjuten och vi ser fram emot fler. 
Så här fint var det: 
 

 
Gösjön blank och fin

 

Is

Gösjön hade 10-15 cm is. Vissa slukhål. 
Råkar vid uddarna i söder. 
Några fläckar med lite sträv överis som finns kvar tisdag om det inte torkar upp 
ordentligt. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

5 1 1 21 Svag vind, omväxlande sol 
och moln, någon plusgrad, 
regn på slutet 

Anneli Blom, Bengt 
Jakobsson 

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

Tillbaka | Rapport: Bengt Jakobsson | Rapport: Olov Bergqvist | 2007-01-01 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 070101: Sista turen runt Rinnen i år!@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Sista turen runt Rinnen i år! 31/12 -06 

Nu får det räcka med rurer runt Rinnen för i år, detta var nr 4:a i ordningen inom loppet av 8 dagar.

 

Is

Lite överis på sina ställen men i stort sett bra. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

2 1 28 Soligt och vindstilla 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 | 2007-01-01 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 061231: Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnen 31/12 -06 

Gårdagens och nattens regn var delvis kvar på isen och hade en ganska tunn ishinna. Vi åkte längst 
den västra stranden, mycket landnära, där det var torrt. Det var mycket natur som hade blåst ut på 
isen men det hindrade inte nämnvärt. Vid återfärden hade det pga utstrålning frusit på och var mer 
lättåkt. En i vanlig ordning fin tur. 
 

 

Is

10 cm, slurphål, aningen överis, skräp som inte nämnvärt hindrade 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 31 km Runt 0 gr, vindstilla, lite dimma, lite sol 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 | Foto: Kerstin Berg | 2006-12-31 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 061231: Makalös Skridskojul@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Makalös Skridskojul 31/12 -06 

Dagens tur på Rinnen fick bli finalen på gul pools Julservice. Gårdagens regn gjorde att vi fick hålla 
oss till kanterna där det torkat upp. Annars var det som vanligt: Fin is, soligt, vidstilla och varmt. En 
makalös Skridskojul. Vi har väl aldrig upplevt en så lång rad fina marsdagar redan i december.

 
Far och son Lagerbeck insuper solvitaminer. 

Alla som har upptäckt detta har strålat ikapp med solen.
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Turrapport 061231: Makalös Skridskojul@Vänerskridsko

 
Finaste sammetsmönster på de upptorkade ytorna, mest vid strandnära åkning. 

Det finns goda förutsättningar att Blå pool lyckas att få till en lika lyckat fortsättning, så dä ä bar te å 
åk.
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Turrapport 061231: Makalös Skridskojul@Vänerskridsko

 
Sammanfattning - överlämning till Blå pool. 

Gul pools Julservice tackar för sig och önskar alla skridskoåkare  
 

Ett Gott Nytt År. 
 
Isen är fri ! 

 

Is

Mycket överis. Forceras utan problem. Torrt och slätt utefter kanterna. Tillräcklig 
istjocklek 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 1 25 km Soligt, varmt ( +4 ) och vindstilla. Björn Lagerbeck / Mats Görell 

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

Tillbaka | Rapport: Björn Lagerbeck | Foto: Olov Bergqvist | 2006-12-31 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 061230: Regn och åter regn!@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Regn och åter regn! 30/12 -06 

En snabb tur runt Görsjön blev det eftersom regnet ökade i styrka och vattennivån steg på isen så att 
man började undra vart det var mest vatten, under eller över isen... 
Vål åter vid bilarna i södra änden tog vi en snabbfika under några träd innan vi åkte hem för att torka 
kläder och utrustning. En av de blötare turer jag gjort!

 

Is

Regn! 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

8 1 11 Vått! Håkan Örtqvist/Corren 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 | 2006-12-30 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 061229: Stora Älgsjön och österut@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Stora Älgsjön och österut 29/12 -06 

Vid Norrstrandskyrkan samlades ett 40-tal skridskosugna personer. Under Björn Lagerbäcks proffsiga 
ledning fördelades vi i lämpligt antal bilar och dirigerades till en grillplats med väl tilltagen parkering 
vid Stor-Älgsjöns norra ände (om nu en sån knorvlig sjö kan sägas ha någon ände). Där delades 
gänget i två grupper - 14 personer valde att åka med mig och Yngve i en lite snabbare grupp (grupp 4-
tempo enligt min bedömning). Solen sken, isen var svart och blank, ner mot sydost glimmade öppet 
vatten, så vi styrde kosan österut längs norra stranden. Livet lekte, lyckan pirrade i kroppen! Första 
delmålet var att vid sjöns östra ände ta en liten promenad till nästa sjö - Sävsjön/Bosjön - där 
gårdagens rekognosceringskommitté skådat alldeles blank och bärig is. 
 
I rena åkglädjen missade vi (jag) ett par hållplatser, och landstigningen skedde i fel vik. Detta ledde 
till en lite längre promenad (2 km) än vad som var meningen, innan vi kom till nästa sjö och 11-kaffet 
(som intogs kl 12). Då hade också en lite förarglig dimma smugit sig in över området. Men det är 
faktiskt lättare att läsa isen om man inte har solen i ögonen! 
 
Isen motsvarade förväntningarna med råge, men när vi kom till Grytingen var den alltför tunn! Så det 
blev att planera om och fortsätta runt Bosjön. Ingen hade åkt där före oss! Det fanns inga spår i isen, 
knappast några sprickor som visade hur tjock isen var heller, och den belastning vi utsatte isskiktet 
för gjorde att det knakade och brakade på ett sätt som kan förorsaka magkittlingar även hos en 
ganska van åkare. 
 
Promenaden tillbaka till Stor-Älgsjön blev inte lika lång, men lite noggrannare kartstudier kunde ha 
gjort den ännu något kortare. Värt att komma ihåg till nästa gång. 
 
Tillbaka på Stora Älgsjön fortsatte vi varvet vi påbörjat på förmiddagen. Ända tills isen blev för tunn, 
då fick vi tricksa oss över sjön till norra sidan igen och kom så småningom tillbaka till bilarna en stund 
före Korrens grupp (som hade kostat på sig en andra fikapaus). Under den här delen av turen tittade 
solen fram en stund igen genom dimmolnen och skapade en alldeles förtrollande stämning när vi på 
ett glest led korsade sjön på den svarta, sprickfria isen. 
 

 

Is

Svart, nästan sprickfri is från ca 10 cm till alltför tunn. Tidvis helt slät yta. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

16 1 26 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: Kerstin Berg | 2006-12-29 | Kungsskogen 
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Turrapport 061229: Soluppgång över Örsjön, solnedgång över Värsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Soluppgång över Örsjön, solnedgång över Värsjön 29/12 -06 

Mellandagarnas skridskoutflykt gick till Långberget, med 
huvudmålet den fantastiska flikiga Örsjön. 

Telefonrekning under veckan hade givit information att det 
fanns väl bärig is, kanske med litet rimfrost på. Med den fina 
väderprognosen - en STOR sol över Norvärmland var det 
inget att tveka på. Örsjön får inte missas när chansen finns. 

 
Soluppgång på Örsjön

 
Förra gången 7/12 -03

Sju förväntansfulla skridskoåkare stod på isen norr om Långbergets sporthotell strax efter kl 9. Vi blev 
nu varse att rimfrosten var fastfrusen. Sjön erbjöd mycket trög åkning. Vi tog i alla fall en sväng, 
hjälpta av några sprickzoner och besökte en av de berömda fjordarna, den in mot Björnkojmyren. Det 
kom in en israpport igår, från Håkan Skog LiV, som rapporterade samma förhållanden på närbelägna 
Tisjön på andra sidan Dalagränsen. Vi myntade nu 'Fastfrusen snö/frost enligt mönster *N Värmland/
NV Dalarna*'. Rådet blir i fortsättningen att verkligen läsa israpporter från närbelägna sjöar. 
 
När vi ändå var i området tittade vi på Fageråssjön, som såg likadan ut. Samma med Tossjön. Dessa 
sjöar kan ge ett fantastiskt åkområde (inkl Tisjön) om det utlovade mildvädret över nyår gör sitt jobb 
(och inte förvandlas till snö).

     

Nedanför Långbergets sporthotell ligger Eggsjön(-Dalkarlssjön-St Hån). Den hade minmalt med frost 
(1 mm, iofs. fastfrusen). Här blev det skridskor på. Vi for söderut i präktig motsol och en aningens 
motvind. Snart såg vi ett skarpt sken söderöver, öppet vatten? När vi kom närmare visade det sig 
vara blankis! Området är på sjödelen Dalkarlssjön. Vi fortsatte på denna fina yta, fick senare fara 
längs väl åkbara sprickzoner och nådde St Håns sydända. På återvägen längs östsidan fann vi en 
trevlig landkalv med blankis. Med medvinden i ryggen blev återfärden en ren njutning.
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Turrapport 061229: Soluppgång över Örsjön, solnedgång över Värsjön@Vänerskridsko

 

På hemvägen hälsade vi på Lars-Olovs hemmasjö Värsjön, strax ovanför Stöllet. En fin sjö med ett 
trevligt virrvarr av väl åkbara sprickzoner. I övrigt hade sjön samma fastfrusna frost (enligt mönstret).

Turen var gemensamt utlyst mellan Solstaskäret och FF Arvika-Sunne.

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

7 1 5+12+5 Stor sol, fantastiskt vinterväder i det 
vackra nordvärmländska lanskapet, -
8. 

Olov Bergqvist, Lars-Olov 
Wallmenius 

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

Tillbaka | Rapport: Olov Bergqvist | Foto: Thorsten Gansing | 2006-12-29 | Nordvärmland 
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Turrapport 061229: Sol och dimma över St. Älgsjön@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Sol och dimma över St. Älgsjön 29/12 -06 

Vid ankomst till St. Älgsjön delade vi upp oss i två grupper. Den lite lugnare gruppen for söderut och 
promenerade längs skogsvägar till sjösystemt Sävsjön/Bosjön/Grytingen. Sundet Sävsjön-Bosjön med 
den fina gångbron bron var öppet och fick passeras på land. Här togs första fikapausen. Vi fortsatte 
längs Bosjöns västra strand men möttes av nylagd och alltför tunn is i sundet mot Grytingen. Spaning 
från udden vid Träsjötorp gav inget hopp om bättre is söderut så detta fick bli turens vändpunkt. Vi 
fortsatte längs Bosjöns östra strand. Efter en omväg runt ett svagt parti gick vi över mot Älgsjön igen,
fikade, fortsatte turen medsols och tvärade över mot startplatsen (sjöns östra del var öppen vid 
gårdagens rektur). 
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Turrapport 061229: Sol och dimma över St. Älgsjön@Vänerskridsko
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Turrapport 061229: Sol och dimma över St. Älgsjön@Vänerskridsko

 
 

 

Is

Mestadels slät och hård kärnis. Några lite knaggliga partier pga av vatten som frusit 
ovanpå isen. Tjocklek 9 cm i skyddad vik, tunnare på andra ställen 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

18 1 20.4 km I början soligt, småningom 
dimma, vindstilla, någon 
minusgrad 

Björn Lagerbeck/Kicki 
Brandelius 

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

Tillbaka | Rapport: Thomas Nilsson | 2006-12-29 | Kungsskogen 
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Turrapport 061228: Rektur öst@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rektur öst 28/12 -06 

Vi ville se hur tillfrysningen var österut. Det var främst Älgsjöarna som lockade. 
NWT var på plats vid ispåstigningen för att göra reportage från vinter aktiviteter. 
Fotograf tog fina bilder. En insatt journalist. Det blir nog något att läsa i morgon... 
Lilla Älgsjön låg bra. Det var redan kännt.. Övergången till Stora Älgsjön var inte tillräckligt frusen. 
Spanare såg att det var öppet åt NV efter promenaden till Stora delen 
Då vände den stora rek-gruppen till Markvattnet/Lövåssön. Fin åkning på bra is.  
De flesta hade fått nog efter strandnära åkning runt nämda sjöar men Solstaskärets julservice hade 
aningar om att den stora Älgsjön hade mer att ge så vi fortsatte runt och provade att gå på från norra 
änden. 
Och se!  
Det gick alldeles utmärkt.  
Vi tog oss ut. Lokaliserade den öppna ytan och fann att det går att ta sig runt sjön från norr. I syd-ost 
finns Bosjön och Grytingen.... 
En fin dag. 

 

Is

Mycket bra is. Få överraskningar men uppmärksamhet på svagare partier krävs. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

20 1 20-25 km Sol tror jag! Men det är ju så roligt att 
åka........ 

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 | 2006-12-28 | Kungsskogen 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20061228163613.html [2007-08-23 17:25:18]
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Turrapport 061227: Rektur i nordväst@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rektur i nordväst 27/12 -06 

Under julhelgen har Rinnen varit det stora utflyktsmålet, men nu var det dags att försöka hitta något 
att variera med. Det beslöts att vi skulle testa Trehörningen, 15 km norr om Mangskog.

 
Mot Mecka 

Större delen av sjön låg med perfekt kärnis, men det fanns ett öppet parti. Dessutom fick vi göra en 
liten skogspromenad för att komma runt en råk. Tyvärr följde jag inte med på kartan så jag kan inte 
peka ut ställena. Fika intogs i strålande solsken (som det förresten var hela dagen).
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Turrapport 061227: Rektur i nordväst@Vänerskridsko

 
Dopp i Trehörningen 

Efter att vi fortsatt en stund så plurrade en person när vi åkte längs strandkanten, och slog hål på 
läppen mot isen. Han kom snabbt upp själv, men när han skulle gå iland för att byta kläder, och några 
till skulle följa med, så inträffade nästa plurr. Det visade sig att några meter från stranden fanns en 
undervattenssten som antingen sugit åt sig solvärme eller påverkat vattenströmningen. Resultatet var 
i alla fall att isen runt och ovanför stenen var mindre än en centimeter tjock. 
 
Återfärden gick utan vidare missöden, även om vi på något ställe råkade komma ut på nätt och jämnt 
bärig is och snabbt fick ta oss därifrån. 
 
Sammanfattningsvis en lyckad dag i perfekt väder på underbar is, och med en del pedagogiska inslag.

 

Is

0-7 cm kärnis, perfekt yta men på sina ställen för tunn. 

Antal Grp Plurrn. Åksträcka Väder Ledare

14 1 2 21 km Solsken, vindstilla, någon 
minusgrad 

Björn Lagerbeck, 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: Lennart Romberg | Foto: Björn lagerbeck | 2006-12-27 | Gunnarskog-Mangskog 
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Turrapport 061227: Rinnen igen!@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnen igen! 26/12 -06 

Så var vi åter på Rinens perfekta isar för en rundtur.

 

Is

Kärnis av bästa kvalitet. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 35 Vindstilla och delvis sol Håkan Örtqvist/Lennart Hellsing 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 | 2006-12-27 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 061226: Rinnen i repris Annandag Jul@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnen i repris Annandag Jul 26/12 -06 

Rinnen är fortfarand obeskrivligt bra vilka många grupper upptäckt,Åmål och Vänersborg bl.a.  
Sen igår har det tillkommit ett par råkar som vi inte sett tidigare år. 
Vädret är sällsynt perfekt i år: Inge kallt men ändå Kanonis. 

 

Is

Kanon 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

23 1 25 km Lite sol, lite dimma, inge kallt 
och vindstilla 

Björn Lagerbeck, 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: Björn Lagerbeck | 2006-12-26 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 061225: Juldag på Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Juldag på Rinnen 25/12 -06 

Juldag på Rinnen  
 
Som tack för julaftonsspisen  
hade tomten spolat isen  
inga råkar eller sprickor  
kunde hejda våra grickor  
när vi seglar fram på Rinnen  
helt saliga i våra sinnen.  
TACK snälla Solstaskäret för att ni sänt  
en sådan julupplevelsepresent!  
 
Tack för den här dagen  
Gudrun 

 

Is

Helt enorm is upp till 10 cm 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

15 1 25 km Lite sol, vindstilla och nollgradigt Björn Lagerbeck, 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: Björn Lagerbeck | 2006-12-25 | Högboda-Frykerud 
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Turrapport 061225: Rinnern Juldagen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnern Juldagen 25/12 -06 

Många samlades. 
Vi delade upp oss på lite snabbare och den utlysta 5:an. 
Lika bra is som tidigare dagar. 
Lite sol fick vi se. 
Trevlig samvaro och gemensam fika.

 

Is

Mkt bra. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

11 1 34km Lite sol Åkerlund/Bojen 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 | 2006-12-25 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20061225180505.html [2007-08-23 17:25:21]
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Turrapport 061224: God Jul@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

God Jul 24/12 -06 

En av årets traditionsbundna Julaftonturer gick till Gösjön. 
Nio tappra Julfirare som förberedde julaftonen med en fika i en decembersol som knapppt nådde över 
grantopparna. 
Eftersom det blev lite problem med orienteringen, trots GPS-apparat, så blev det drygt ett varv och 11 
km innan hemfärd.

 

Is

Blankis med ett litet inslag av överis i den södra änden. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 11 km Soligt, nollgradigt och svag vind Björn Lagerbeck 

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

Tillbaka | Rapport: Björn Lagerbeck | 2006-12-24 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20061224215605.html [2007-08-23 17:25:21]
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Turrapport 061224: Julaftonstur@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Julaftonstur 24/12 -06 

Rinnern i sin bästa skepnad. 
Uppåtgående sol. Inga tomtar på isen dock. 

 

Is

Bra. Mkt bra. Kanon. 
Enstaka trånga passager att se upp för. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

6 1 ca25km Sol Åkerlund/Lindén 

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

Tillbaka | Rapport: Henrik Åkerlund | 2006-12-24 | Högboda-Frykerud 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20061224191727.html [2007-08-23 17:25:21]
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Turrapport 061223: Rinnen@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Rinnen 23/12 -06 

19 entusiastiska och förväntansfulla skridskoåkare äntrade Rinnens is på förmiddagen dan före 
dopparedagen. På fina isar, i sol och i nästan ingen vind åkte vi från badplatsen i söder, åkte på den 
östra sidan hela sjön upp. Efter ca 9 km tog vi paus med förfriskningar. Efter pausen tog vi oss vidare 
ner på den västra sidan. Vi hade mycket fina isar, ca 8-10 cm, men varning utfärdas vid tillflöden i 
norra delen av sjön och på ett par ställen längs den västra siden. Vid ett näs på den östra sidan gällde 
det också att ta det försiktigt. Vi fick information om de två katastroferna som har gjort skön berömd. 
Den fina vinterdagen gav också inspiration till följande limerick: 
En flicka som åkte på Rinnen 
Tänkte på härliga skridskominnen 
En sån fantastisk dag som den här 
Med de bästa av skridskoskär 
Blev en resa för alla hennes sinnen 

 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

19 1 23 Sol, nästan vindstill Björn och Annelie 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den 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 | 2006-12-23 | Arvika 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20061223163448/index.html [2007-08-23 17:25:22]
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Turrapport 061221: Sex sjöar, vid Blåbärskullen och Lene@Vänerskridsko

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Turrapport: 

Sex sjöar, vid Blåbärskullen och Lene 20/12 -06 

Med de deppande väderrapportena i skallen - de som lovat +10 grader och varmväder över jul - var 
det inte svårt att ta ledigt för att ta chansen att få åka skridskor en gång efter de senaste dagarnas 
kyla. Samling vid Tingvalla samt andrasamling vid Västerrottna för att ansluta Sunneåkarna. Vi beslöt 
där att chansa med en klass större sjö än som körts tidigare och började på Humsjön. 

 
Humsjön i fin vinterskrud från fikaplatsen.

Det visade vara en fullträff. Vi kunde åka Humsjön runt. Ett mindre öppet parti fanns i mitten av sjön. 
Inloppet från Sälsjön var litet svagt så vi beslöt att försöka nå sjön med bil istället. 

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20061221003633.html (1 of 4) [2007-08-23 17:25:24]
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Turrapport 061221: Sex sjöar, vid Blåbärskullen och Lene@Vänerskridsko

 
Sälsjön på sydsidan, med goda avstånd.

Sälsjön påbörjades motsols. Bortanför udden (på bilden) fick vi vända, den delen var inte riktigt klar, 
stort öppet parti och svagt. Vi testade sedan medsols, men det var tidvis riktigt tunt, Mathias kom vid 
ett tillfälle in i en riktig seg hänggrop. Genom att fördela tyngden på båda skridskorna och sakta 
svänga tillbaka kunde han snyggt klara det.

Nedre Flytjärn leddes av Gunno. Vi körde ett par varv och tog sedan andrafikat på den fina holmen i 
nordändan.

Sedan till Lilla Salungen. Den visade sig ha dagens stabilaste is. Erling ledde åkningen i god fart runt 
sjön. Rimfrosttäcket hindrade inte åkningen. Många förtjusta utrop av den fina isytan och den vackra 
vyn, det kändes som att åka i ett julkort.

Vi åkte sedan upp till Trehörningen, mer för att se om den hade is. Eftersom den hade det kunde vi 
inte låta bli att ta en sväng, det blev ca 3/4 av Sågviken.

http://www.frilufts.se/vanerskridsko/slk/turrpt/06-07/20061221003633.html (2 of 4) [2007-08-23 17:25:24]
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Turrapport 061221: Sex sjöar, vid Blåbärskullen och Lene@Vänerskridsko

 
Erling Andersson, Jan Maspers och Mathias Björklund i midvintersol på Bråtsjön.

Bråtsjön blev till slut dagens "clue". Gourmetis! Vi provåkte från badplatsen motsols till inloppet.

Övrigt: 

●     Bilvägen till Sälsjön är nysladdad mycket grovt. Det går att åka på den men mycket sakta. 
Och helst med bra hjulhöjd. Rekommenderas att gå från Humsjön till Sälsjön. Stängd bom på 
vägen till N Baksjön.

●     Den södra av Svarttjärnarna såg från vägen ut att ha bärig is.
●     Olstjärnarna såg från vägen ut att ha bärig is med rimfrosttäcke.
●     Stora Salungen, Mangen, N Värmeln och Säveln öppna.
●     Turen samarrangerades med FF Arvika-Sunne.

 

Is

Isförhållanden: Humsjön 5 cm, delvis litet frost. Sälsjön 5-3-(0) cm. Ne Flytjärn tjockt, 
frost. L Salungen 10 cm, frost, helt slät isyta. Trehörningen 8-4 cm, frost, helt slät isyta. 
Bråtsjön, 6-4 cm, fint pebblad gourmetis. 

Antal Grp Åksträcka Väder Ledare

9 1 23 km Finaste vintersol. Olov Bergqvist, Mathias Björklund, Gunno 
Andersson, Erling Andersson, L-O Wallmenius 

Denna turrapport är enbart publicerad som information till läsaren. Den är på inget sätt en garanti för 
några isförhållanden efter turdatumet. Det är du själv som måste avgöra om isen är säker!
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Turrapport 061221: Sex sjöar, vid Blåbärskullen och Lene@Vänerskridsko

Tillbaka | Rapport: Olov Bergqvist | 2006-12-21 | Gunnarskog-Mangskog 
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Ledarutbildning 10-11/3 2007

Solstaskäret Långfärdsskridskoklubb, Karlstad 

Fotoalbum: 

Ledarutbildning 10-11/3 -07 

1.  Christer Åbjörn 1
2.  Christer Åbjörn 2
3.  Christer Åbjörn 3
4.  Christer Åbjörn 4
5.  Christine Duprez 1
6.  Christine Duprez 2
7.  Christine Duprez 3
8.  Christine Duprez 4
9.  Ombyte

10.  Vattenbegjuten is
11.  Råkövergång
12.  Jill hoppar
13.  Spegelbild
14.  Roy Bedberg
15.  Skymningsbild

Turrapporter: 

●     11/3 Ledarkandidatavslutningstur Glafsfjorden
●     10/3 Ledarutbildning på Värmeln, grupp 2
●     10/3 Ledarutbildning på Värmeln

Tillbaka | 2007-03-18
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01. Christer Åbjörn 1. 

    Ledarutbildning 10-11/3 -07    --> 
 

Christer Åbjörn 1. Roy har kopplat säkerhetslinan. 

 

Foto: Kerstin Berg. 
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02. Christer Åbjörn 2 
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Christer Åbjörn 2 

 

Foto: Kerstin Berg.
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03. Christer Åbjörn 3 
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Christer Åbjörn 3 

 

Foto: Kerstin Berg.
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04. Christer Åbjörn 4 
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Christer Åbjörn 4 

 

Foto: Kerstin Berg.
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05. Christine Duprez 1 
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Christine Duprez 1 

 

Foto: Kerstin Berg.
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06. Christine Duprez 2 
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Christine Duprez 2 

 

Foto: Kerstin Berg.
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07. Christine Duprez 3 
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Christine Duprez 3 

 

Foto: Kerstin Berg. 
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08. Christine Duprez 4 
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Christine Duprez 4 

 

Foto: Kerstin Berg. 
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09. Ombyte 

<--    Ledarutbildning 10-11/3 -07    --> 
 

Ombyte, Arnfinn Helseth bistår 

 

Foto: Kerstin Berg.
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10. Vattenbegjuten is 
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Vattenbegjuten is 

 

Foto: Kerstin Berg.
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11. Råkövergång 
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Råkövergång 

 

Foto: Kerstin Berg.
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12. Jill hoppar 
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Jill hoppar 

 

Foto: Kerstin Berg.
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13. Spegelbild 
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Spegelbild 

 

Foto: Kerstin Berg.
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14. Roy Bedberg 
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Roy Bedberg 

 

Foto: Kerstin Berg.
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15. Skymningsbild 

<--    Ledarutbildning 10-11/3 -07     
 

Skymningsbild 

 

Foto: Kerstin Berg.
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