Friluftsfrämjandet Knivsta, Långfärdsskridsko, säsong 2013/2014
fr 28/2 2014: Resumé av den ovanliga säsongen 2013/2014
Säsongen började normalt med rekning av Eda damm, Edasjön och Norrsjön till fots
24/11. Sedan åkning på dessa sjöar plus Dalkarlskärret och på Nedre Föret tisdagen
26/11. Åkning på Valloxen 8/12 (många öppna partier), 14/12, 15/12. Vällen 18/12 med
fem deltagare som åkte 45 km. Stordammen och Harvikadammen 21/12. Värme och
islossning 18/12 gav sedan öppet vatten på t ex Valloxen den 22/12. Sjöarna i
norduppland höll sig längre. Alltså ingen skridskoåkning under Jul o Nyår.
Kylan kom tillbaka 10/1 lagom till Skridskokursen onsdagen 15/1 med 14 deltagare. På
morgonen den dagen åkte 4 deltagare på sjungande nyisar på Valloxen. Mycket ovanligt!
Dagen efter (16/1) tur från Varpsund, men man kom inte längre än runt Biskops Arnö.
Kursturen 18/1 inställd pga 9 cm snö på Valloxen. Ekoln nylagd torsdag 23/1.
Lördag 25/1 Kurstur på Valloxen från Brunnbybadet för 11 deltagare och 4 ledare. Isar
av olika kvalitet täckta av 4-5 cm snö. Program: Åkteknik, säkerhet, utrustning och
livline-kastning. Väderutvecklingen omöjliggjorde tyvärr fler kursturer.
Söndag 26/1. A- och B-tur för vana åkare. 7 saliga i 7:e himlen Ekoln runt inkl. Gorran.
Vi (PA, JA, EÅ, TT, PE, PL, JS) var första grupp som åkte Ekoln runt.
Torsdag 30/1. Sent beslut om turen. Roslagens inre skärgård: Från Solö till Ängsö
nationalpark. Mindre motvind än väntat. HS, KS, SM, PA.
Onsdag 5/2. A- och B-tur. Krusenberg-Biskops Arnö-Skarholmen-Morga-StavsundKyrkviken o åter. Fyra av fem åkte 52 km, en avvek för tandläkaren. Vikingarännet 16/2
inställdes pga kommande värme, ytmjukhet och försämrad is.
Söndag 9/2. Varpsund-St Ullfjärden-Ekoln-Krusenberg. Medvindstur: Fin is i fint regn.
Valloxen 10/2, 12/2. Skedviken och Gavel-Långsjön 13/2. Valloxen lördag 15/2 från
Brunnbybadet med 11 deltagare i två grupper. Ledare Estelle resp Torbjörn.
Tisdag 18/2 Samling 07.30 vid Ängby park för åkning på Sparren med utmärkta isar i
solsken men med åtminstone ett farligt utlopp som gav ett ledarplurr.
Onsdag 19/2. Samling 07.00 vid Ängby park för bil till Östhammar och skridsko på
Östhammarsfjärden till Hargshamn samt på Granfjärden norr om Östh. 47 km på
skärgårdsis. Gott fika på Ada Kaffestuga. Ihop med Östhammars skrinnare (ÖS). Idé:
Jan. Deltagare: JÖ, TT, PA, PL samt 4 från ÖS.
Onsdag 26/2. "Farväl till isen med solskensbullar". Åkning en km i östra Ledingeviken kl
07.35 för Palle & Jan. Våris och knak. Nattkylan knappt -2 grader någon timme räckte
inte till för att stabilisera isen. Ekoln öppen!
Säsong med skridskoåkning: 26/11 - 26/2 2014 med tid utan åkbar is i Knivsta
22/12-14/1 = 22 dagar. Åkbart på Valloxens tunna is igen 15/1. Mycket ovanlig säsong.
Hälsar Palle
lö 22/2 2014: Ingen tur på söndag
Isläget varierar nu från timme till timme. Mycket av snön som föll fredags har stöpt ner
och antingen försvunnit eller ligger som ett centimetertjockt slasklager på isarna. På
vissa isar frös det till en tunn styrande skorpa natten till idag. På andra håll rapporteras
våriskaraktär, dvs slukhål och förtunningar och ibland ostabila isar trots hyfsad
istjocklek. Vi hade i det längsta förhoppningar om en tur imorgon men mot bakgrund av
de negativa rapporter vi sett och alla varningar så gör vi som klubbarna i Uppsala,
Västerås, Märsta mfl- vi utlyser ingen tur imorgon söndag.
Visserligen kunde man åka några skär på Valloxen idag , men imorgon skall det bli sol
och kanske 7-8 grader varmt och då är risken för mjuka isar för stor även för en
chanstur. Så se upp därute! Nu måste man vara extra försiktig och absolut inte testa
isarna om man inte är i gott sällskap och har rätt utrustning. Bättre att sitta hemma i
solen eller kolla sista OS tävlingarna!
Men hoppet lever. Vi behöver kyla och hoppas att det då finns isar kvar att åka på! Enligt
almanackan är det mycket kvar av vintern. Mars brukar vara en fin skridskomånad! Alltså
ingen organiserad tur imorgon söndagen den 23 februari.
Trevlig lördagkväll hälsar Hans och Bosse

fr 21/2 2014: Ingen tur på lördag
En annorlunda vinter och en märklig skridskosäsong får man väl säga. Är det vår eller
vinter? Skridsko eller tussilago i helgen? Just nu ligger det tjock tung blöt snö på våra
isar. Isarna försvagades ju märkbart under den värmeperiod som vi haft men sen räckte
det med några kalla nätter för att åter ge oss åkbara isar. Dom större Mälarfjärdarna
inklusive Ekoln torde nu vara riskabla och luriga medan små och mellanstora sjöar
kanske kan bjuda på åkbar is om vädergudarna vill. Vart tar det nu vägen måntro? Det
verkar som om allt kan hända: Överis om snön smälter i regnet och det fryser på under
morgontimmarna. Eller så ligger slasket kvar och hindrar åkning. Det kan också stöpa
ner men bli mjukt i den utlovade värmen. Men smältvattnet kan också skydda isen så det
blir åkbart på sina håll.
Vi vågar inte satsa på att hitta åkbara isar till imorgon lördag. Vi avvaktar väder och is
utvecklingen under morgondagen och ser vilka rapporter som kommer in så får vi se om
det kan bli en söndagstur. Det blir ett nytt meddelande under lördagskvällen angående
eventuell tur på söndag. Lyssna på telefonsvararen 345560 på lördag kväll.
Trevlig fredagkväll önskar Hans och Bosse
on 19/2 2014: Östhammarsfjärden
Avfärd 07.00 från Knivsta för samling i hamnen i Östhammar. Kl 08.05 direkt ut på
Östhammarsfjärden-ost Länsö med landpromenad och vidare på fina isar med solen i
ansiktet till Hargsviken med Järnboden inom synhåll. Åter mot Östhammar ungefär
samma väg. 34,4 km. Smarrigt fika på Ada Kaffestuga och sedan med Jans bil till
Granfjärdens fina is medsols 12,5 km. Mycket fint väder med kall morgon, svag vind och
stark sol som efter 13-tiden började skymmas av inkommande front från sydväst.
Samarbete mellan Östhammars Skrinnare (ÖS) & FF Knivsta (JÖ, TT, PA, Per L). Vi
tackar för ypperlig guidning och färdledning genom snårskog och förbi tunna nyisar av Bo
Ericsson (ÖS). Tack också till Mats, Anita & AnnBritt för trevligt sällskap. Vi såg två
örnar. Avslut 14.50. Hälsar Palle
Östhammar

ti 18/2 2014: Sparren i Roslagen
Samling 07.30 vid Ängby park för åkning på Sparren i Roslagen. Kl 08.40 hittade vi bra
parkering nära en brygga på norra kanten. Åkte på Närtunaviken längs norra sidan,
tillbaka till Udden längs södra kanten för en kort landpromenad och ned i Kårstaviken,
tillbaka längs sydostsidan nära gamla Roslagens järnväg. In i Stallviken som tunnade ut
nära Näs. Vi vände och tog oss försiktigt över till Lisinge Kvarn där vi fikade i lagom
solvärme. Upp i norra viken som hade sammetslen is. Vände och passerade Gunnar
Brusewitz fågel- o författarställe vid Lisinge. Åter till Närtunaviken. På redan befarna isar
ökade nu Bosse, den utvalde ledaren, farten något, vilket dock resulterade i ett
ledarplurr vid ett utlopp, troligen förvillad av sol och trädskugga. Ombytet fungerade bra
vid en närliggande brygga i solskenet. Plurrhålet studerades. Nyttig lärdom. Avslut 12.45
för BoF, JÖ, TT & PA. Soligt! Sträcka 34 km. Hälsar Palle
Sparren Lisinge kvarn

Bosse leder gruppen:

Sparren Närtunaviken

sö 16/2 2014: Lilla Vikingarännet på Valloxen
Privat tur på Valloxen med två deltagare i ömsom regn, ömsom sol, istället för
Vikingarännet. Isen börjar bli ytmjuk och landlös i värmen. Hälsar Sebastian

lö 15/2 2014: Valloxen
Dagens tur samlade 11 deltagare som vid starten vid Brunnbybadet delade upp sig i två
grupper, en snabbare och en lite långsammare. Den goda till friska sydbrisen kunde lätt
hanteras genom strandnära åkning avbruten av härliga medvindssträckor på mer öppna
partier av sjön. Den långsamma gruppen tog två varv runt sjön öster om bron medan
den snabbare gruppen ledd av Jan Örberg också tog ett varv på sjön väster om bron.
Isen var till övervägande delen alldeles utmärkt. Lämningar av skidspår fanns men var
inte särskilt besvärande. Strandpartier närmast Ledingelandet hade bitvis inslag av stöpis
och därmed lite ytmjuka partier i värmen. Åksträcka för denna förmiddagstur blev 26
resp 19 km för våra grupper. Gråvädret hade föga inverkan på humuret då isen var så
lättåkt och fin. Valloxen hade också många utsocknes besökare enär sjön idag sannolikt
hade för Uppland unikt fina förhållanden. Rapportör och tillika långsam ledare Torbjörn

to 13/2 2014: Skedviken
Sent utlyst tur med samling 08.30 vid Ängby park. Skridskoåkning först på Skedviken.
Isen hade en buligheter men bara lätt fuktig och hård. Ett varv blev nästan 15 km.
Biltransfer till Gavel-Långsjön för ståndsmässig rast vid badet i söder. Sedan fin medvind
längs sjöns västra sida med endast smärre knaggel. Tillbaka i motvinden med lä bakom
vissa uddar och på slät is. Genomskärande stöpis orsakade dock två fall. Avslut 12.50.
Sträcka 16 km för JÖ, PA, TT och Johan Törnell. Hälsar Palle
on 12/2 2014: Valloxen
Lättande dimma och lättåkt på Valloxen. PA och medåkare Hans & Kerstin startade 08.30
i dimman från Särstabadet. Sedan under bron och ut på storvalloxen som hade bästa
isen. Lite sämre is (genomskärande stöpis) längs skuggiga stränder. I övrigt väl åkbart.
Dimman började försvinna vid 10-tiden. Sträcka 27 km. Utlyst tur. Hälsar Palle

må 10/2 2014: Valloxen
I dag måndag 10/2 åkte Hasse och Kerstin på Valloxen som hade fin och hård is på både
västra och östra Valloxen. Finast på öppna partier på Storvalloxen. Lite bulighet fanns vid
gamla skid- och fotspår. Lite ytmjukt i skuggiga lägen. Det blev 14 km på vår hemmais.
Hälsar Hasse
Kerstin vid Pepparkaksudden:

sö 9/2 2014: Undrens tid är inte förbi
I går söndag 9/2 ställde vi en bil i Krusenberg, startade skridskoturen i Varpsund och
åkte i motvind och lätt regn på St Ullfjärden söderut till sundet vid Lilla Ullfjärden.
Därefter nästan bara medvind tillbaka norrut via vägbanken vid Varpsund. Isen var hård
(krävde slipade skridskor) och lätt vattenbgjuten nästan helt utan mjuka partier. Vi
passerade Biskops Arnö, Friberg och tog rast i lä vid Månskär. Sedan gled vi vidare till
Sånkan, Gorran, Arnö huvud, Kyrkviken och Krusenberg. Lite blöta och trötta var vi vid
ankomst dit 12.30 efter 36 km. Södra Ekoln var ett under av blank is utefter Skolandet.
Hälsningar Palle, Sune och Estelle
Estelle vid Skolandet, södra Ekoln:

sö 9/2 2014: Chanstur på Ekoln
Sent beslut om chanstur på Ekolns fina isar med möjlighet till ytterligare vikar och
fjärdar. Avslut kan bli vid 13-tiden. 21 turer på Ekoln på lördagen! Samling kl 08.25 och
avfärd 08.30 från Ängby Park för åkning från Kusenberg.
Hälsningar Sune & Palle

on 5/2 2014: Onsdagstur på Ekoln
A- och B-tur. Samling vid Ängby 08:30, start från Krusenberg 08:50. Vi
åkte västerut till Arnö huvud på mestadels släta och fina isarSånkaskaten-Biskops Arnö där vi rastade. Fin is norrut igen till Sjöö slottyttre Lårstaviken där Torbjörn avvek för tandläkaren. Vi andra (PA, SM,
HS, KS) fortsatte norrut längs Ekolns västra strand på fina isar, passerade
bro över råken vid Vreta udd och tog kort paus vid Skarholmen. Söderut
längs den vackra klippkusten Kungshamn-Morga-Skallan och Pinkan.
Genom Stavsund som passerades lätt på östra sidan. Nu kom sämre is
med genomskärande stöp som orsakade ett fall. Vi vände och tog en
sväng in i Kyrkviken som var oväntat fin. Avslut 13:50 efter 52 km.
Istjocklek 10-15 cm med överis här och var. Mulet, nära noll, sydvind.
Såg FF U-a som fikade vid Oxen i skogen. Samtidigt meddelades att
Vikingarännet var inställt pga av kommande värme, ytmjukhet och
försämrad is.
mvh Palle, fotograf Torbjörn

Sune vid Kungshamn-Morga:

Hans, Kerstin, Sune vid Blacken till höger:

Hans, Kerstin, Sune & Palle vid Sjöö slott:

lö 1/2 2014: Isnytt från Knivsta Friluftsfrämjande
Hej skridskoåkare! Det finns fina isar i vårt närområde. Problemet är att

isarna är täckta med ett tjockt lager tung blötsnö. Just nu är det 1
plusgrad i Knivsta. Det kan också finnas gamla snöfläckar under nysnön
som innebär risk för fall och olyckor. Och som grädde på moset så hotar
väderrapporterna med regn under söndagen.
Det skall vara kul att åka skridskor så därför utlyser vi ingen tur till
imorgon söndag. Även dom mest inbitna fantasterna torde stanna hemma
imorgon alternativt få det jobbigt med klabbsnön. Men tappa inte hoppet
om fin skridskoåkning! Februari brukar vara en härlig skridskomånad. Det
blir ljusare, kanske varmare och det finns mycket och fin is under snön.
Prognoserna pratar nu om en lång period med milt väder. Snön sjunker
ihop och isarna stöper. Och så får vi chansen igen att åka på fina isar.
Fjällnoras banor lär vara plogade och vi hoppas man också plogar i
Knivsta. Plogningen av Vikingarännets bana sägs vara påbörjad.
Trevlig Lördagskväll önskar Hans
fr 31/1 2014: Snöfall inför helgen
Hej på er Skridskoåkare!
I veckan kom äntligen rapporter om fina nyisar på tex Ekoln, Görveln ,
samt isar mellan Ängsö i Mälaren och Västerås. Och igår torsdag åkte en
liten grupp från Knivsta på ypperliga isar i skärgården runt Ängsö
Nationalpark. Visserligen gick det öppet i många sund och det fanns gott
om vindbrunnar men stora delar av området bjöd på fin åkning.
Men säg den glädje som varar. Underbart är kort! Nu har flera av nämnda
isar redan fått ett hindrande snötäcke och SMHI utfärdar en klass 1
varning för rikligt snöfall ikväll och i natt. Mot bakgrund av SMHIs
väderprognos kommer vi inte att utlysa någon tur för imorgon lördag! Vi
kommer att gå ut med ett nytt meddelande på lördag när vi vet hur
mycket snö som fallit under natten. Tyvärr är väl chanserna till tur på
söndag små. Men vem vet vad som kan dyka upp bland våra rapporter till
dess. Lyssna på telefonsvararen 34 55 60 för eventuella positiva besked.
Man har plogat en bana i Fjällnora som gissningsvis plogas upp efter
snöfallet. Däremot finns ännu inte någon bana plogad på Valloxen.
Det kanske blir skidåkning , en god bok eller garderobsstädning istället
för skridsko i helgen.
Trevlig Fredagskväll önskar helgens turansvarige, Hans
sö 26/1 2014: Tur på Ekoln
A- & B-tur för vana åkare. Ängby 9.00 osv enligt kopia av Färdrapport:
Krusenberg-Skarholmen-Dalbyviken-yttre Lårstaviken-St NorrholmenGorran (såg Sjöö slott i bakgrunden)-Arnö huvud-längs Skolandet-HatetKrusenberg. Sträcka 33 km. Palle, Johan A, Estelle, Torbjörn, Peter
Evansson, Per Libell, Jonas Sandström. Vi var första grupp som åkte Ekoln
runt denna säsong!
Skridskohälsningar Palle A

Gruppen vid Skarholmen:

Himmelskt ljus över himmelsk is:

Blått vid Arnö huvud:

Färdsträcka:

lö 25/1 2014: Skridskokurs i Knivsta
Kursturen samlade 11 deltagare och 4 ledare vid Ängby park 10.00 för
biltur till Brunnbybadet vid Valloxen. Där mötte olika isar: Tjock o fin
kärnis med 4-5 cm snö ovanpå, knottrig stöpis med 1 cm snö, frysta
uppvattningssprickor samt det sämsta nämligen halvfrusen våt snömos

(stöp) som högg! De flesta klarade åkningen med gott humör. Två
stycken bröt pga av ovana, vilket kan förstås eftersom förhållandena inte
var de bästa. Kursarna fick instruktion om åkteknik, säkerhet, utrustning
och livlinekastning och 9 godkändes. Vi hoppas på blankisar och C-tur vid
ett annat tillfälle.
Tack till Ledarna: Estelle, Hans, Palle, Bosse
Glad ledare Estelle bakom Skarpön:

Kursgruppen med Eggebyholm i bakgrunden:

lö 18/1 2014: Dåligt väder finns inte
Is finns alltid att hitta någonstans, här hala vägar i Tyskland:

on 15/1 2014: Kurs i Iskunskap och Långfärdsskridsko i Knivsta
Kursen riktar sig till dig som vill lära mer om isar och hur man färdas på
dem. Vi går igenom utrustning och säkerhetsfrågor. Du bör kunna åka
skridsko, vi lär ut den speciella åkteknik som gäller för långfärdsskridsko.
Kursen är uppdelad i två moment, en teorikväll och en praktikövning.
Efter kursen kan du delta i våra dagsturer.

Teori: Onsdagen den 15 januari kl 19 - ca 21 i Staffansgården,
Staffansvägen 20, Knivsta
Praktik: Lördagen den 18 januari kl 10 - ca 12, annan dag om isen så
kräver
Anmälan till: palle.ander@telia.com, eller telefon 018-34 27 45.
Kursavgift: 300 kr/400kr för medlemmar/ej medlemmar. Avgiften betalas
kontant vid kursstart.
mvh/Palle
må 13/1 2014: Kurs i iskunskap
Kurs i Iskunskap 2014: Biotopia 13/1 2014 kl 18.30-20.30, FF-medlem
300 kr, övriga 400 kr. Kursledare: Peter Lundholm. Anmälan görs på FF
Uppsala hemsida.
mvh/Palle
10/1 2014: Isläge
Kylan kom alldeles försent för att vi ska få åkbara isar inom rimligt
avstånd från Knivsta under den kommande helgen. Den snö som hittills
har fallit och som kommer att falla under det närmaste dygnet har
inte/kommer inte att ställa till skridskoproblem eftersom den
hamnar/kommer att hamna i vatten och inte på is. Om SMHIs
temperaturprognos stämmer och att dygnsmedeltemperaturen verkligen
kommer att hamna mellan -5 och -10 grader under de närmaste 5
dagarna är det inte uteslutet att Valloxen kan bjuda på åkbar is ganska
snart. Ganska snart betyder i det här fallet inom 3 – 4 dagar. Således inga
organiserade turer denna veckohelg – tyvärr.
Vänliga hälsningar/Jan Örberg
sö 29/12 2013: Alternativ skridskotur: Mellandagspaddling
Som motvikt till alla skridkoåkarnas suckanden utlystes en kajaktur dagen
till ära. Starten förlades till Eda barnkoloni, en kort bilfärd från Knivsta, för
paddling på Norrsjön, Ramsen och Trehörningen. Till vår förvåning visade
det sig att isen låg kvar vid tilltänkt startbrygga, men efter heroiskt arbete
av Sverker lyckades vi forcera hindren och komma ut på fritt vatten.
Skön paddling i strålande sol- inte det minsta kallt- ledde oss så
småningom till Fjällnoras bryggor där vi frossade i knäck, glögg,
pepparkakor och lussebullar. Inga frivilliga bad, ej heller ofrivilliga. Även
här låg isen i lävikarna och vi fick tillfälle att pröva på att paddla genom
centimeter tjock is. Inte så lätt att ta sig igenom!
Mysturen avslutades vid solnedgång och hemfärden skedde som planerat.
Deltagarna verkade helnöjda och det viskades om att än är säsongen inte
slut. Blir det en paddling till innan nyår???
God fortsättnings-hälsningar från dagens ledare Elenore och Hans

FF Knivsta åker i alla väder.
lö 21/12 2013: Österbybruk
Detta var säsongens första utlysta tur och den gick till Stordammen och
Harvikadammen i Österbybruk. Det är gråmulet och nästan lite regn i
luften. Temperaturen ligger några grader över noll. Trots dessa
väderförutsättningar är vi 8 personer (Torbjörn, Lasse, Pernilla, Christer,
Sebastian, Pälle, Marcus och jag själv) som kl. 09.00 står startklara på
isen vid badplatsen i Stordammens västra strand. Som förväntat är isen
mycket slät, hård och lätt vattenbegjuten. Det blåser lätt från väster och
regnet är inte långt borta. När det väl kommer vid 10-tiden är det
dessbättre mycket lätt.
Efter ett motsolsvarv på 13,8 km går vi av isen och gör ett besök på
Österbybruks hembageri och köper bageriets specialitet – Saffranssemlan.
Därefter in i bilarna och iväg till Harvikadammen, vars is är lika hård och
slät som Stordammens. Det är mycket märkligt att isen kan hålla sig så
hård trots att det varit plusgrader så länge. Efter ett medsolsvarv på 7,7
km är vi ganska blöta och vi bestämmer oss för att avsluta dagens
skridskoåkning redan kl 11.30.
Även i lätt regn är förvånansvärt behagligt att ta sig fram på is med
skridskor på fötterna. Friktionen är så låg att den näst intill är försumbar.
Håll uppsikt efter nya e-brevsmeddelanden från Friluftsfrämjandet. Det är
snart dags för ytterligare skridskoturer och nästa är planerad till den 28:e
eller den 29:e december med Sune och Torbjörn som ledare.
God Jul! Jan Örberg

FF Knivsta åker i alla väder. Stordammen vid Österbybruk.

FF Knivsta åker i teknikens framkant och vid iskant.
fr 20/12 2013: Isläge
Isläget är betydligt bättre än vad man skulle kunna tro. Trots den senaste
tidens uppenbara brist på kyla så finns det fortfarande isar på tämligen
kort avstånd från Knivsta som bjuder på utmärkta skridskoförhållanden.
De senaste dagarna har Vällen och Gisslaren – 45 minuters bilresa i
nordostlig riktning från Knivsta och Stordammen, Harvikadammen och
Dannemorasjön – i närheten av Österbybruk fått besök av mycket nöjda
skridskoåkare. Möjligheterna till en utlyst skridskotur i morgon, lördag, är
mycket goda och jag återkommer i kväll mellan 18 och 20 med ytterligare
information.
Mvh, Jan Örberg, turansvarig

on 18/12 2013: Mitt-i-veckan tur
Turen kommer att gå till norra Uppland Stordammen Österbybruk,
varifrån vi har fått fina rapporter så sent som i dag. I natt kommer det att
bli ngn minusgrad i detta område så vi hoppas på fina isar i morgon. Ta
chansen för en skridskotuer före Julstöket, vi kan inte se allmänt kallare
väder före Julhelgerna. Välkomna med er anmälan säger Hans
Rapport: Allmän tur till Vällen, där 5 deltagare åkte 45 km på välsmorda
stöpisar och kärnisar. Deltagare Hans, PA, TT, JÖ & Kerstin Sandström.&
Palle

sö 15 dec 2013: Premiärturen
Idag lördag bjöd Valloxen väster om bron på lättåkt is med undantag för
några ej bäriga strandnära partier. Även om regn utlovats till i morgon
söndag den 15 dec. utlyses en tur i B-takt med start kl 9 från
Särstabadet. Den "tidiga" starten motiveras av att regnet lär börja falla
vid 11-12 tiden. Naturligtvis skall de idag av Knivsta sektionen oprövade
isarna öster om bron också prövas. Sedvanlig säkerhetsutrustning krävs
för deltagande. Vad sådan utrustning innefattar skall numera vara välkänt
för skridskolistans medlemmar. Själv kommer jag också ha matsäck med.
Väl mött hälsar morgondagens ledare Torbjörn som tror att också ett sent
höstrusk kan vara njutbart.
Rapport: Allmän tur på Valloxen med 3 deltagare. Från Särstabadet till en
bit mot Kvallsta där det blev tunnt. Råk vid Wallox-Säby.
lö 14 dec 2013: Åkträning Särstabadet
I morgon lördag kl 09.30 blir det samling vid Särstabadet för åkträning
långfärdsskridsko och koll av utrustning speciellt för de som tänker gå
skridskokursen onsdagen den 15 januari (se kommande annons i
KnivstaNytt). Andra åkare är givetvis också välkomna. Vi tänker hålla till
på den här sidan Valloxen i ungefär en timma. Passa på innan det blir
sämre väder. I natt blir minst två grader kallt och isen stabiliseras. Men se
upp för tunn is under bryggor (vad man nu ska där att göra?)
Alla välkomna! Hälsningar Estelle & Palle.

Rapport: Allmän träningsåkning på Valloxen: Särsta till motorvägen två
varv gav 10 km. Åtta deltgare inkl ledare Palle, Torbjörn, Estelle.
sö 8 dec 2013: Rektur
östra Valloxen en del öppet i söder, Rimbo Långsjö en liten öppning i
söder. Kall morgon -10 grader. /Palle
30 nov 2013: Isläggning på Valloxen

25 nov 2013: Dalkarlskärret, Sunnerstaviken och Eda
Den nya skridskosäsongen har nu kommit i gång och några försiktiga skär
har tagits på Dalkarlskärret av närboende. I morgon ska även
Sunnerstaviken och Eda damm testas.
/Palle

