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PA, TT, JÖ: Här uppe
Påskaftonens tur startade 07:50 från
syns fyra bilder från turen Krusenberg till Lårstaviken och Viks slott och
3/4 2010! På bilderna
åter i härligt vårvinterväder. Väl åkbar stöpis
till vänster är Janne &
utefter Skolandet och i skuggan inne i
Torbjörn på väg in i
Lårstaviken. Jobbig passage mellan Arnö huvud
Lårstaviken. På bilden uppe och St Norrholmen, dock ngt bättre än i går
till höger är Jan på väg ut eftersom ingen genomskärning skedde i dag.
från Lårstaviken.
Sol och nära noll. Deltagare: Palle, Janne &
Palle poserar varm och glad Torbjörn vilka njöt i fulla drag av det vackra
söder om Viks slott. Härlig vårvintervädret. Avslut 10.20 efter 25 km.
säsongavslutning.
Detta var säsongens sista officiella tur.
Palle & Janne
Skridskotur Påskafton 3/4. Samling 07.30 vid
Pendlarparkeringen för tur från Krusenberg
utefter Skolandet. Ta med extra vatten,
fullständig utrustning och matsäck. OBS:
Säsongens sista tur!! Avslut 10-10.30
beroende på is & temp. / Palle & Janne
Jan
Lördag 27 mars. Isens utbredning är den
största på år och dag, men tyvärr är ytan mjuk
efter den senaste tidens brist på kyla. I
eftermiddag var all snö borta från Ekolns is
utanför Krusenberg. Ytan var lätt bulig och

täckt av ett mycket tunt lager skarad snö. Det
enda som behövs just nu, för att få riktigt fina
betingelser för skridskoåkning är några få
graders nattkyla. Sannolikheten för att detta
ska hända under den kommande natten
är extremt liten men natten till tisdag är
chansen betydligt bättre. Som kanske framgår
blir det ingen organiserad skridskotur i
morgon, söndag, men de av er som har
möjlighet att ägna tisdagsförmiddagen åt
skridskoåkning är välkomna att kontakta mig
(38 02 35) under måndagskvällen.
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mvh Jan
Söndag 21 mars. Förhoppningarna om en
skridskotur för daglediga imorgon grusades av
dagens fullständigt onödiga snöfall och är
således inställd. Men ge inte upp hoppet, det
kan vända snabbare än annat.
Lördag den 20 mars, vårdagjämningen. I
morse avspanades Norra Björken från
Hagviken och någon km mot Fagerön. Isen
utgjordes där av en jämn, ytmjuk stöpis
ställvis täckt av ett tunnt vattenskikt. På grund
av den rådande motvinden och avsaknad
av sällskap blev färden bara någon kilometer
lång. Brofjärden intill badet på Ådöhalvön
hade liknande förhållande, men här var isen
något mjukare. Sigtunafjärdens plogade
Vikingarännebana såg ej inbjudande ut vid
spaning från land. Eftersom det verkar
ganska osäker att nattkylan blir tillräcklig för
att hårdgöra isen utlyses ingen tur för imorgon
söndag. Daglediga på måndag har kanske
större möjligheter att göra en skridskofärd.
Fredagen den 19 mars. Utsikterna för
skridskoåkning det kommande veckoslutet är
inte särskilt gynnsamma men inte helt
hopplösa. Den is som så länge varit skonad
från skärande skridskoeggar håller i rådande
värme som bäst på att titta fram från sin
vintersömn. Vattenbegjuten is har idag befarits
inom räckhåll för oss, men tyvärr är det mest
mjuk stöpis under ett täcke av 5-6 cm vatten.
Någon tur för imorgon utlyses inte men
isspaning kommer att utföras. Om någon är
intresserad att deltaga i en sådan chansning
ring till dagens informatör Torbjörn på telefon
342311 före kl 22. Någon garanti för åkbar is
utlovas ej, men troligen blöta fötter. Resultatet
av spaningen meddelas förhoppningsvis under
lördagskvällen.
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Fortfarande kommer rapporter in om åkbara
isar men de ligger relativt långt bort och läget
inför det kommande veckoslutet är oklart.
Några större åkområden kan inte påräknas och
en eventuell tur kräver tidig start och
beredskap att kombinera skridskoåkning med
snövandring. Nu behöver man dock inte
tillgripa sådana strapatser för att få en njutbar
vårvinterdag i skärgårdsmiljö. Ovanstående
bild är tagen tisdagen den 16 mars från
Ankarudden belägen på Torös sydspets några
mil S om Nynäshamn. Nedanstående bild
kommer från det närliggande naturreservatet
Ören. Området kan förutom med bil nås med
kommunale samfärdsmedel, pendeltåg till
Nynäshamn + buss 852 från Nynäshamn.
Waxholmsbolaget kan sedan fortsätta
transporterandet till Landsort.
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Senaste isnytt. Det fortsätter att vara vinter.
De isar som finns att tillgå f.n. ligger en bit
bort, är stöpisar av varierane kvalitet.
Generellt kan sägas att årets isar inte har
bästa struktur. Därtill gör solens värmande
strålar att ytmjukhet inträder tidigt på
förmiddagarna. Litet kyla behövs. Någon
officiellt utlyst tur blir det inte i helgen. MEN is
är ju en färskvara. Förändringar kan inträda
snabbt, så på telefonsvararen finns "sista
minuten informationen" om något händer.
Lördag kväll 13 mars. Dagens isspaning
redovisar dessvärre att vindarna tagit de
tlltänkta åkbara isarna med sig till havs och
åkbara områden saknas. Vi får leva på hoppet.
Mars har vi bara hunnit havvägs igenom. Ge
inte upp!
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Info Tisdag kväll 2/3: Snöfall har nu gjort att
sannolikheten för skridskotur nästa helg är
mycket liten. Info lördag 27/2 11.45: Vi har
mycket is men också mycket snö på
isarna. Nuvarande mildväder gör att snön
börjar stöpa bort och frilägga isarna. Till i
morgon söndag hinner detta dock inte ske i
tillräcklig omfattning varför söndagens tur
måste ställas in. / Palle
To 18/2. Isarna i vårt åkområde är täckta med
snö och prognos på fortsatt snöande med upp
till 15 cm det närmaste dygnet innebär att
förutsättningarna för skridskoåkning på söndag
är små. Även plogade banor riskerar att snöa
igen det närmaste dygnet, och det är bara där
frekvent plogning sker som åkning kan bli
aktuellt. Jag ser mig i nuläget tvingad att ställa
in turen på söndag. Jag håller dock ögon och
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öron öppna och lämnar slutligt besked på
lördag.
Rapport från övernattningsturen initierad
och arrangerad av Palle A., lördag-söndag
13-14 feb.
Den genomförda turen på norra Vänern fick en
sådan karaktär att det skonsammaste vore att
icke rapportera något alls till dem som icke
var med.
Efter nedresa till Kristinehamn fredag kväll och
övernattning på vandrarhemmet Lusasken
fortsatte resan så att vi stod på is kl 9.00
lördag morgon. Som tröst för tigerhjärtan kan
meddelas att en promenad på ca 400 meter
krävdes för att nå Vänerns lätt frostbeklädda,
svarta kärnis. Starten skedde från Hammarö S
om Skoghall och kursen sattes norrut längs
Hammarö. Fartygsrännan in till Skoghall
passerades utan problem. I sol och svag
NObris vid följde vi snötäckt gammal is och
uppdykande öar västerut på alldeles utmärkt
kärnis. Med Knivstaåkarnas signum att en
skridskotur är långt mer en ett motionspass
åkte vi strandnära eller nära den gamla
snötäckta iskanten med inslag av vrakispartier.
Merparten av turen la vi också på insida om en
ostvästlig släppråk som krävde bevakning.
Något vrakisbälte testades för att inte alldeles
skämma bort oss. Självklart lyste solen hela
dagen och vinden var svagt nordostlig. Efter
lagom tid vände vi åter och drog oss förbi
startpunkten till Skage fyr med utanför
liggande Östra Grisen där öppet innanhav tog
vid. Åter startplatsen 15.40 efter 63 km
skridskoåkning.
Efter denna inledande dag kunde det väl
knappast bli bättre trodde vi. Men trosatser är
ej att lita på. Med hjälp av Janne Ö;s mobila
bredband fick vi färsk information för att
justera söndagsturen något. På söndagen
startade vi från västsidan av Mårö. Efter en
inledande 2,6 km promenad på snötäckt is
öppnade sig det förlovade landet med svart
kärnis som inledningsvis var beströdd med 5
cm stora frostrosor. Snirklig åkning längs
befintliga öar och gammal iskant mot väster i
lättmolnighet med nedträngande solstrålar och
endast fartvinden som kylande faktor. Något
vrakisbälte fick passeras liksom åkning mellan
flak av äldre is hophållen av nyis. Straxt före
1.a matpaus kunde sammetsmjuk pinfärskt,
bärig is beträdas. Merparten av återfärden
kunde också ske på denna under natten bäriga
kärnis. 46 km på is inklusive 5 km promenad.
Åter i Knivsta 18.15 och väl kyld öl (för att
återställa vätskebalansen).

Under denna minnesvärda tur med PA, JÖ, GG
och TT bjöd innanhavet Vänern verkligen på
sötvattenis av yppersta kvalite, dramatiska
isformationer bildade under inverkan av
strömmar och skärgårdens strandnära charm
anser rapportören Torbjörn.
Fredag 12/2 13.00 Isarna i östra Svealand är
snötäckta och icke åkbara. Åkbara plogade
banor finns dock. På söndag går Vikingarännet
ända in till Sthlm = 80 km. Man kan också åka
30 eller 50 km. Man kan registrera sig vid
start. En övernattningstur går i kväll till
Kristinehamn för åkning på norra Vänern. Den
är nu fulltecknad. Det blir inga andra turer i
helgen med FF Knivsta.
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Lördag 6 februari.Som passionerad
skridskoåkare tycker jag att snön borde kunna
hålla sig på torra land och inte förorena våra
isar. Tyvärr är det inte på det sättet. Alla isar i
vårt närområde är täckta av ett tjockt snölager
och ofta finns det en hel del vatten närmast
isen. Ska vi åka skridskor är det de plogade
banorna vi får lita till.
I morgon, söndag, inbjuder jag till en A-tur i
måttligt tempo på vikingaslingan, SigtunaKalhäll, t.o.r. Väderprognosen lovar svag vind,
en del sol och en temperatur på ca -5 grader.
Vi samlas som vanligt på pendlarparkeringen,
norr om stationen. Tidpunkten den här gången
är 08.25 för avfärd 08.30. Obligatorisk
utrustning: Ryggsäck med grenrem packad
med god matsäck, ombyteskläder i plastpåsar,
isdubbar, kastlina, dubbelpik eller skidstavar.
Jag räknar med atta vi kommer att vara
tillbaka i Knivsta i solnedgånen vid 15.30tiden.
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Jag hoppas vi ses i mogon/Jan Ö
Lördag 30/1 Månskenstur samling vid Pparkeringen Moijjen kl 18.00 för biltur till
Krusenberg och färd på V-rännets plogade
bana till Hammarskog och Skarholmen. Tid 2h.
Passa på detta kan inte ske varje år! Lyssna
gärna på tel.sv 34 55 60. JÖ/PA.
Söndag 24 jan. Dagens sent utlysta B-tur
samlade 4 deltagare som fick en god utdelning
på sin satsning. Ca 9.15 beträddes Erstavikens
is vid Älgö (Saltsjöbaden) i skuggan av SSSKs

imposanta klubbstuga. De första 1,5 km bjöd
på en något snötäckt is med lätt styrande
drivor. Medelst korta skär och stöttning med
dubbelpikarna var vi dock snart framme vid
fullt njutbar is efter ca 1,5-2 kilometer.
Strandnära åkning Långholmen, Ägnö,
Hallonholmen, Stora och Lilla Korpmaren till
Sandhamnskär med kort drickapaus.. Fortsatt
härlig åkning på Ingaröfjärden NO om Ramö
mot Lilla Husaren, där isen bedömndes väl
svag. 1:a matpaus i fin lävik på Lilla Vindåsen.
Fortsatt fin åkning till Stora Kråkskär där
Jungfrufjärden ligger öppen. Drygt
kilometerlång iskantsåkning med
framskymtande sol Kråkskär-Måsholmrn
utanför Smådalarö. Sedan påbörjade vi
medvindsåkningen hemåt via sundet mellan
Stora och Lilla Brandholmen, väster
Kalvholmen, Djäknesäcken till fin lävik med
bänkar på Härsö och matpaus 2. Sedan hem
till de fostrande isarna på sluttampen av denna
jättefina tur med avslut 14:35 och ca 38 km
skridskoåkning. Skärgården är onekligen till sin
fördel nu med vacker snö- och isinramning.
Tack Gunnar G för initiativet, och ursäkta mig
Sune att jag inte vågade ringa dig i morse.
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Lördag 23 jan. Isläget är som bekant
föränderligt. Trots gårdagens lsrapport har det
kommit in rapporter om färder på Erstaviken
och Ingaröfjärden (på skridskor). Föret
varierar, men isen sägs bli bättre och bättre
mot SO. I morgon söndag utlyses en tur i
behaglig B-takt med avfärd från
Pendlarparkeringen vid Moijjen kl 8:00. Lite
chansartat kan det vara men det hör till. och
det brukar bli bra.
Fredagkväll 22 jan.
Så till slut hann snön ikapp alla våra nyisar,
som under köldperioden i snabb takt
bredde ut sig i vårt åkområde. Följ med
Torbjörn och Gunnar eller tänk skidor !
För de som vill åka skridskor finns också våra
plogade banor. Jag rekommenderar
Vikingarennets bana, som är plogad från
Skarholmen till Hässelby. Bandelen med den
bästa isen är Ekoln. Bra starplatser
Skarholmen
eller Krusenberg. Nu avvaktar vi mildare väder
och drömmer om kommande stöpisar. Inte så
illa
med tanke på rådande isutbredning. Vilket
smörgåsbord som väntar!
God tur nu - på skidor eller skridsko - önskar
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Söndag 17 jan. Dagens tur samlade 13
deltagare. Turens start gick i gemensam grupp
från Hagviken, Bålsta, medvindsåkning längs
strandkanten nordost om Bålsta. Den is som
förra veckan var blank var idag helt täckt av
rimfrost, som dock gick utmärkt att åka i. Efter
ngr km vände vi söderut mot Härjarö. Gruppen
delades nu i en A-grupp ledd av Jan Örberg
och en B-grupp med nio deltagare. I intensiv
motvind, uppskattat till ca 8 m/s tog vi oss
fram till norra Gåsholmen där vi fick en
välförtjänt rast med brasa (Tack Sverker och
Erik!), helt i lä för vinden. Efter rasten var
målet satt till Ytterholmen, men då vi nått
Sparin kände vi att vi f¨ått nog av
motvindsåkningen och vände om i skön
medvindsåkning åter till Hagviken. Torbjörn
med son och Sverker hade då redan lite
tidigare vikit av mot Härjarölandet för att
komma undan motvinden. På turen sågs
havsörn både över Härjarölandet och straxt
innan återkomst till Hagviken där den satt på
isen och sedan lyfte. Isen lämnades 13.20 och
då hade knappt 30 km avverkats på isen.
Vi tre som inte hade samma styrka som den
motvindssträvande gruppen fick en fin resa till
Ytterholmen, vilken rundades. Kollade in ett
gäng isjakter innan hemfärd i låringsvind
Härjaröudd, Österby Udde, sundet mellan Lilla
och Stora Gåsholmen, Flisa Tall, Svallgarn
och Hagviken. Lämnade isen ca 14:00 efter ca
34 km skridskoåkning. Även vi uppskattade
den väl belägna lunchpausen med tillhörande
brasa.
Lördag 16 jan. I morgon blir det tur på
Björkfjärden där det finns fina isar.
Väderprognosen spår några minusgrader,
molningt - ev uppsprickande och lite vind (3-4
m/s). Friska vindar vid kusten gjorde att
tankar på en skärgårdstur övergavs. Samling
vid pendlarparkeringen med avfärd kl 09.00.
Jag planerar att vi går på isen vid Hagviken,
Bålsta. Medtag duppelpik eller stavar, livlina,
isdubbar, ryggsäck med fullständigt ombyte
och matsäck. Turens tempo kommer att
anpassas till deltagarna, A- eller B-tur. Om det
är tillräckligt många deltagare kan det bli
aktuellt att dela gruppen i en snabbare och en
lugnare grupp. Hemkomst beräknas till ca
14.30.
Onsdag 13 jan. Boka söndagen för tur! SMHI
lovar fortsatt på minussidan och ingen
nederbörd, kanske sol på söndag. Det finns
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fina isar på både Mälaren och i skärgården, så
förutsättningarna för en fin tur på söndag ser
goda ut. Mer information läggs ut på
lördag./EÅ
Söndag 10 jan. Dagens B-tur samlade 12
deltagare som beträdde isen vid Smidö ca
9:45. Kurs sattes norrut förbi imposanta
hällstränder längs Bro-Bålstalandet och en bit
in i Ekolsundsviken där nyis kunde avnjutas.
Med god fart följde vi den bågformade
nyiskanten till Lilla och Stora Mittskär där nu
en Skarvkoloni har fått fäste varför man kan
förmoda att träden på dessa öar till nästa år
går en övergödd död till mötes. Lunchpaus i lä
för den svaga nordliga vinden intog vi på ön
Juthovgård. Efter lunch avvek fyra åkare med
siktet inställt på Härjaröudd och sannolikt även
Ytterholmen och med Janne Ö som ledare. Vi
övriga svepte förbi Portugals udd och
Äppelnäsgrundet innan vi drog över till
Gåsholmarna med fortsatt färd väster
om Stora Lindholmen och Alholmen varifrån vi
återvände till Smidö med ankomst 13:45.
Isarna omväxlande täckta av 1 cm ej
hindrande snö och frostrosbeklädd blank
kärnis. Öster om Alholmen partier med
vristtröttande vrak- och tallriksis. Färdad
sträcka på is 35 km.
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Söndag10 jan. utlyses en B-tur med siktet
inställt på Norra Björkfjärden. Om
deltagarantalet blir tillräckligt och hugad ledare
finns tillgänglig kan en fördelning på A-tur bli
aktuell för dem som önskar. Avfärd från
pendlarparkeringen vid Moijjen 9:00 efter
fördelning på bilar. B-turens ledare planerar
att lämna isen vid 14-tiden. Kyla och vind
kommer nog påverka turlängden.
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Fredag 8 jan. Nu har isläggningen på de
större mälarfjärdarna tagit fart och fina
rimfrostsmyckade kärnisar har inrapporterats
tillsammans med en del is täckt med snö upp
till skridskofotplattan. Om vädret förblir
tämligen snöbefriat planeras en utfärd på
söndag.
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Torsdag 7 jan. Dagens tur samlade två
deltagare (PA och TT). Med start från
Pålnäsviken vid Baggensfjärden sattes färden
mot Fällström. Öppet vatten vid Fällströms
utlopp mot SO. Motvindsåkning till Beatelund i
Kolströms inlopp där matsäck intogs. Trots
nordlig motvind gick det fint att ta sig upp mot
Gustavsbergshållet där plurr utan vidare
varning inträffade NO om Tjustviksholmen.

Efter ombyte åter mot Pålnåsviken i härlig
medvind. Isen mestadels snötäckt, från
renblåsta partier med icke nämnvärt hindrande
drivbildning till 5-6 cm fluffig snö. Färdad
sträcka om 15 km kändes lagom. Nu hoppas vi
att istillväxten hos större Mälarfjärder skall
sätta fart.
v1
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Trettondagsafton tisdag 5 jan- Veckans
rapportör/ledare avser att fortbilda sig imorgon
varför någon tur inte utlyses av honom.
Förhoppningsvis kan de isar som nu är under
bildande befaras i utlyst form mot veckoslutet.
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Måndag 4 jan Isspaning på Ekolsundsviken.
På Janne Örbergs initiativ avspanades
Ekolsundsviken idag. Med start från Krägga
badplats tog vi oss först norrut till gamla
järnvägsbron där snöfras började bli
hindrande. Sedan fin strandnära åkning utmed
Ekolsundsvikens östra strand. En bit söder om
Grytskär vidtog icke bärig is, varför vi tog oss
över till Fånö slott på viken västra strand.
Bekväm åkning till Nynäs på fin kärnis täckt av
icke hindrande 2-3 cm snö. Öppet vatten gav
en naturlig vändpunkt. Fantastiskt ljud av
sjungande nyis lät som oavbruten
sångsvanskör. Åter samma väg hem till
startplatsen. Någon minut efter belevad
konversation gällande vildsvin och deras
markpåverkan sågs fem vildsvinsbestar rassla
förbi i vasskanten. Svag vind och växlande
molninghet. Förutom att vi fick en mycket
trevlig, bitvis expeditionsartad, tur om 27 km
hittade vi även en ny bra startplats. Med
SMHIs snöprognos den kommande natten
kanske spanarturen har begränsat värde.
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Söndag 3.1.10. Dagens B-tur samlade 6
deltagare som åkte från Krusenberg vid 10tiden i -12 grader och lätt motvind. Längs
Skolandet undveks tunna partier vid Hatet
genom kort landpromenad, medan Norsholmen
kunde passeras på isen (som vanligen var 6-7
cm tjock och slät kärnis med 5 cm fluffig nysnö
på). Rasten togs vid den klassiska rastplatsen
St Norrholmen. Sedan drog vi söderut mot
Sjöö slott och nära Månskär åkte vi tvärs över
Oxen/Gorran till Nedre Sånka i härlig medvind
och på slät is. Efter en sväng på Gorran
rundade vi Arnö huvud och kom 13.30 tillbaka
till Krusenberg. Deltagare Torbjörn, Gunnar &
Elisabeth, Jonas S, Sverker R. Ledare Palle.
(Sune mässfall).
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Torbjörn

Israpport Nyårsafton. Sigtunafjärden in mot
Håtunaviken hade idag ganska fin,
stabil apelsinskalsknottrig stöpis med en del ej
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genomstöpta snöfrasiga strängar. Lättåkt
utmed Håtunavikens nordostsida. Markerad
gräns mot ej bärig is nära Erikssund. Långt
öppet parti vid Erikssund.
Lördag 26/12
Den snö som kom i natt har tyvärr förstört alla
möjligheter till skridksoåkning. Jag vill passa
på att varna för det rådande isläget. Snön som
nu ligger på våra isar kan dölja försvagade/ej
bäriga omåden och plurrningsrisken är mycket
stor. Vi får avvakta den kommande veckans
utlovade kyla och förhoppningsvis kommer det
att finnas gott om blanka och släta kärnisar till
nästa helg, hoppas Jan Örberg.
Söndag 20/12: Inställt pga minst 1 dm snö!
Officiell premiärtur lördag 19/12: Samling
vid Säbysjön (NV om sjön, vägen mot Noor) kl
10.00 för B & C-tur med fullständig utrustning.
OBS ett fåtal P-platser. Ledare: Palle. 14 st
deltog och alla var mycket nöjda med
säsongpremiären på vår kära Säbysjö. Två
stycken åkte därefter ett varv på västra
Valloxens blanka nyis beströdd med vackra
frostrosor.
Trunsta träsk 4/12 -09
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Fredag 4/12 Försiktig premiär på det nyligen
uppdämda Trunsta träsk med 3,6-3,7 cm tunn
& knakande is. Deltagare: Palle, Gunnar och
Jan under uppsikt av det nya Fågeltornet
i Gredelby hage. Vi hoppas nu på ordentlig
kyla! Bilder ovan: Gunnar stakar bredbent.
Fågeltornet sett från träsket - Foto Palle.
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Trunsta träsk vid stranden 22/11 lätt frost
och 1 mm nyis
Nyis har setts i Grytåviken, Balungen, Dalarna

18/10 (se bild nedan)

Trunsta träsk, foto Palle:

