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svårforcerad snöslask men också
några lättåkta ytor. Mestadels väl
bärigt men längs norra stranden några
svaga partier. Vi åkte strandära! och
alla höll sig på rätt sida av isen. Sen
gav vi upp och promenerade ner till
Söderbysjön vars is var bättre och vi
åkte två varv utan att ha hjärtat i
halsgropen. Utmärkta isar för att träna
iskunskap! Nu hade till slut den starka
arktiska kyla brett ut sig. Äntligen
tyckte vi men som vanligt snöade det
rejält så det blev en del skidor vilket ju
i.o.f.s är trevligt.

Vi kom ju i alla fall
ut på isen….
Turer säsongen 2020 - 2021
Förra säsongen var ju en rejäl
skuffelse som man säger när man inte
vill svära! Vi hade tre utlysta turer så
det var med stor skridskolängtan vi såg
fram emot att komma igång i höstas.
T.o.m. några skär på Visättra IP känns
ju befriande efter den långa vaken. För
att inte tala om att man slipper värk i
de där musklerna man hade glömt att
dom fanns, när man väl kommer ut på
sjöis… Men inte ens det stora
aggregatet bakom ishallen förmådde
fixa is förrän i december. Jag tror vi
hann med tre lördagsträningar. Det
dröjde ända till 13/1 förrän vi kunde
komma ut på vår premiärsjö Lissma
Kvarnsjö för att reka, men det dröjde till
17/1 innan vi lyste ut tur eftersom det
passade på att snöa efter vår rektur.
Osis, som vanligt denna vinter.

Mälaren frös till och samma dag(17/1)
ledde Magnus en grupp 4 på Blacken 8
deltagre njöt av perfekt snöfri lättåkt is
- det är så här det ska va, var
omdömet. Dessutom passade man på
att ta del av Wikhus spännande
historia. Säg sen inte att
långfärdsskridsko inte är berikande…
Det är ju åtskilliga mil till Galten men
detta år visade det sig att det lönade
sig att åka en bit för att få bra isar.
Snövädret fortsatte men vi beslöt att
prova vår trotjänare Lissma Kvarnsjö
den 24/1. 14 deltagare hängde med
trots dyster väderprognos. Äntligen lite
tur Snöfallen under natten var lokala så
just på Kvarnsjön var isen i stort sett
snöfri och njutbar. Vi delade upp oss i
en grupp 5 och en 4 och höll som
vanligt coronadistans. Det blev en fin
förmiddag.

Källtorpssjön hade fått bra omdöme av
någon optimist så vi var 14 deltagare i
två grupper som åkte 1½ varv runt sjön
för att komma i gång. Bitvis
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Kylan höll i sig och Mälarisarna växte
till närmare oss.
12/2 åkte vi en grupp 5, 8 deltagare
från Underås sandtag. Det var ju nya
släta isar vi var ute efter. Vid stranden
såg det dystert ut men efter några
hundra meter började det bli tunnare
snötäcke och vi kunde sätta på
skridskorna. Vi åkte ut runt Slandön
och fritidsbåtshamnen Slandö Kalv
som är kul att besöka på vintern efter
många tidigare somriga båtbesök. Isen
låg över hela Björkfjärden men var lite
knepig med en massa vindbrunnar
som det gällde att se upp för. Gruppen
valde då att stanna längs det södra
landet även om isen var lite mera
skravlig där men stora ytor var helt
släta och njutbara. Säkerheten går
först!
Vi kom upp mot Ridön innan vi vände
och njöt av de fria vidderna

Björkfjärden fortsatte att erbjuda bra
åkning.
13/2 åkte en grupp V på sex personer
en liknande tur från Underås.
Vindbrunnarna var mindre obehagliga
så gruppen tog sig från Slandö Kalv
norrut i motvind till Kurön och tillbaka
via Pingst och Midsommar på stabila
isar Som vanlig delade vi på oss och
ytterligare en grupp Va på 8 deltagare
njöt av det kyliga vädret fin is men
stannade längs södra sidan för att
slippa motvinden.
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Erstaviken som vanligt efter att ha
rekat innan. Ingen sol denna dag men
fria vidder. Grupp 5orna valde att
stanna längs en 6 km lång sträcka
längs Tyresölandet eftersom det fanns
rejält med obäriga vindbrunnar längre
ut på fjärden vilka dock säkert
rundades av 4:orna som hann runda
flera av öarna på fjärden.
Napoleonviken är kul att besöka. Alla
kanske inte vet att Napoleon den III:e
faktiskt besökte ön en gång i tiden.
Några medlemmar tvekade inte att åka
längre för att hitta fin is och tog sig till
Krokeks brygga vid inre Bråviken. Ett
lyckokast. Sex deltagare åkte 42 km på
alldeles perfekta isar i en grupp IV.

20/2 var det dags för vår traditionella
plurrövning. Vi har för vana att säkra
alla plurrare med en lina för att alla ska
känna sig trygga om något går snett
och man inte klarar att ta sig upp ur
vaken. Under årens lopp har det hänt
ibland att vi fått hjälpa till och dra men i
år gick det som smort och alla tog sig
snabbt upp för egen maskin Annars
var förhållanden perfekta. Isen var
inget att åka skridskor på. Tveksam
bärighet och uttunnande så alla fick
prova på att pika och notera att man
pikar igen innan isen brister. 20
deltagare tog chansen att plurra och
alla bytte om utomhus, även det en bra
erfarenhet. Kom nästa år om du aldrig
provat.

Följande dag åkte vi åter till de fina
isarna Grupp 4 blev tre deltagare. Man
åkte 40km. Inte nog med det en gr 3
åkte samtidigt med 4 deltagare hela 54
km och njöt som de övriga av fin is och
soligt härligt vinterväder. En fantastisk
dag!

Samma dag åkte de som avstod
plurret i en snabbare grupp 4, 34 km,
en lite långsammare 27 km och en
grupp 5, 21 km, på Björkfjärden.
Totalt var 24 Huddingeskrinnare ute
i tre coronasäkrade grupper. Isen var

Äntligen fanns nu åkbar is på lite större
ytor närmare Huddinge. 18/2 åkte vi
två grupp 5:or och en grupp 4
sammanlagt 22 deltagare som åkte
mellan 2 och 3,5mil från Trinntorp på
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hård och lite vattenbegjuten vilket gör
den väldigt lättåkt men tyvärr föll ett lätt
duggregn, men det finns ju som bekant
inget dåligt väder.

men det gick att få ihop 16km genom
att åka lite kors och tvärs.
Toppenväder med sol och ingen vind
att tala om. Som vanligt sista tiden
funderar vi på om det är sista turen för
säsongen. Mjuknande ytlager talar för
det.

Nu tilltog värmen och Mälaren blev
osäker. Vi återvände till hemmasjöarna
och spanade på trotjänaren Lissma
Kvarnsjö. Ytan var ytmjuk men
bedömdes som bärig så vi utlyste en
chanstur. Denna gick hem Under
natten hade vinden stärkt ytan som nu
var hård. Tyvärr blev vi bara två
personer som skrinnande 11 km glada
över att ha haft en mycket trevligare
förmiddag än väntat.
Nu börjar isarna bli vårsvaga med
bristande kontakt mellan kristallerna
vilket gör att den ganska plötsligt kan
tappa bärkraften.
Natten till 28/2 var det dock kallt så vi
vågade oss på en tur i grupperna 4 och
5 med 5 resp 8 deltagare grupp 5 tur
på Orlången. Isen var hård och
tillräckligt tjock, men varningstecken är
att det är stöpis av ganska dålig
kvalitet. Femmorna åkte längs den
södra stranden som ju är skuggsida
vilket ger betydligt mindre solpåverkan
nu när solen står så högt att strålarna
bryts ner genom isen istället för att
reflekteras. Det blir ungefär som en
microvågsugn med en snabbt
nedbrytande påverkan även av djupa
islager. Varning! Femmorna vände
efter halva sjön då det började knastra
medan fyrorna tog sig runt hela sjön
genom noggrann ispikning. Vi fikade
på kanotbryggan för säkerhetsskull
eftersom isen började mjukna. Safety
first!

Men det blev det inte trots kulingvarning följande dag. Flaten som vi inte
så ofta besöker har fortfarande bärig is
och i den NV vinden kan man få lite lä
vid åkning norrut medan man kan dra
ut på det gotta genom att åka sicksak i
stark medvind söderut vilket även
håller ner hastigheten, nog så viktigt. I
stark medvind går det fort och kan
underskattar lätt farten vilket kan leda
till fall och skador. Totalt var vi 29
deltagare i tre grupper 4 resp 5. Två av
grupperna promenerade över till
Dreviken och provade en bit där vilket
inte var så lätt i en fostrande vind på
17 sekundmeter i byarna så man
återvände snabbt till lugnet på Flaten.
Den sjön har dessutom fördelen att
vara nåbar med buss och eftersom
bussarna är ganska tomma före kl 8
en helgmorgon var det nog en ganska
säker resa. Fö noterar vi idag på långt
håll ett gäng ge sig ut på isen men en
barnvagn! Tänk på att det är vårisar

6/3 hade vi åter haft en ganska kall
natt så isen var hård på morgonen
Som vanligt så här års börjar man tidigt
innan solen och värmen stigen Vi var
18 deltagare i två grupper som åkte
från kanotbryggan till södra viken och
åter. Sträckan är cirka 4km enkel väg
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och att vi redan valt att gå iland! Man
upphör aldrig att förvånas.

krävdes en hel del spaning innan man
lägger ut en tur. Dessutom har ledarna
gjort en rad fina turer med lite längre
resa som till Hjälmaren, Vänern och
Siljan där det har bjudits på toppenisar!

Nä det blev inte heller sista turen.
Spaning på Uttran utföll positivt och
9mars åkte vi en grupp 5 med 8
deltagare strandnära runt hela sjön Det
var fortfarande en minusgrad under
förmiddagen men ända började det
mjukna, 16 km är varvet och en trevlig
detalj är alla vackra gamla trävillor som
man kan bese på strandtomterna från
isen. När vi går iland kommer det regn
och snö.

Vad drar man då för slutsatser av
säsongen? För det första att den
gamla visdomen att åka skridskor när
det finns is för den kan snabbt
försvinna eller bli snötäckt, fortfarande
gäller.
Dessutom lär säsongerna bli kortare
framöver i takt med
klimatförändringarna. Min bedömning
är att när Coronan är besegrad
kommer vi att ordna flera weekendturer
norröver men övernattning för att hitta
bra is.

Nu kommer snö men inte så mycket så
att vi som inte vill ge upp satsar på
ytterligare en tisdag tur på Uttran 10/3.
Jorå, isen är hård på morgonen och vi
hinner hela 21 km genom cirkulera lite
här och där. Så småningom börjar isen
varna genom att ge ifrån sig ett ekande
ljud ungefär som när det är dubbelis
och vi hittar några sprickar mellan
isblock med uppvattning som inte är
bäriga. Vi försöker hitta ett berg att gå
iland och fika på men det är tyvärr
landlöst överallt men vi hittar en
båtbrygga att rasta på där man inte
ens behövde ta av sig skridskorna.
Trevlig sjö. Vi trodde igen att detta var
den sista turen, men vi bedrog oss
ytterligare en gång!

Vi är ett gäng ledare som fungerar bra
men några har passerat bästföredatum. En föryngring av
ledarkadern skulle framtidssäkra
verksamheten. Har du funderat på att
utbilda dig till skridskoledare är du
välkommen att kontakta mig för
information.
En hel del bilder kan du ta del av i
Skäret. En bild säger ju mer än
åtskilliga ord säger ju ordspråket och
det stämmer ju. Flera bilder hittar du
på Skridskonätet i samband med
åkrapporterna. Flera är tagna av
Michele som bidragit med många fina
foton. Hon har också lagt in ganska
många filmer från åkningarna som jag
hoppas du har kollat in!

Det blev några rejält kalla nätter så
fredagen 19/3 bar det av till
Marvikarna. Sex deltagare vågade sig
på en vårtur. Lite motvind blandade
isförhållanden men fullt åkbart trots
knaster här och var och råkar som
krävde landövergång. En
iskunskapstur kan man väl säga. Men
nu blev det faktiskt 10 grader varmt
efter något dygn så även vi nördar
insåg att det är dags att packa ur
ryggsäcken.

VI ses nästa säsong (har du provat
kajak??)
Rune Lindqvist
Grenledare
runelindqvist44@gmail.com

Det blev således en del turer trots
besvärliga förhållande. Till detta kan
läggas att isarna generellt var
svårbedömda denna säsong så det
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I mitten av januari var det dags att åka
hem till Huddinge. Där var det full
vinter också. Skridskoisarna lite
vanskliga pga snö och vind. Men det
blev fina turer på södra Björkfjärden,
start vid Underås. Kalvfjärden och
Erstaviken befors också, liksom Galten
och Blacken.

Vilken vinter
Vi startade vår skridskosäsong i Iste
Hälsingland precis före jul, som det
varit de senaste åren. Vi åkte på sjön
Snaten, som ligger i grannbyn. Har
aldrig tidigare åkt där. Den brukar vara
snöbelagd, men i vinter var den
spegelblank. Sjön liknar Lissma
Kvarnsjö, men mäter 1 mil runt om.
Där var tom skridskoåkare från
Stockholm som åkte drygt 60 mil i bil
för en dags härlig åkning.

Bråviken blev vinterns höjdpunkt.
Bosse och jag åkte dit en lördag.
Parkerade bilen vid Krokek, som de
flesta andra. Det var nämligen folkfest
där. Alla var ute på hockeyrör,
konståkningsskridskor, med
barnvagnar och pulkor. De enda som
saknades var väl de med rollator. Vi
startade i motvind mot Norrköping på
en superb is. Passerade ett antal
sjöbodar och det var ett eldorado för
isjakterna runt omkring oss. Lunchade
på Esterön och njöt av solen dryga
halv-timmen. När fick man rasta så
länge??? Vi passerade sjöbodarna på
hemvägen också. Då hade folklivet
tagit fart även där. Det fikades, lektes
eller bara njöts av solen. När såg man
detta senast? Jättehärligt! Vi tog en
sista fika vid bryggan intill bilen, hade
lite svårt att slita oss efter en
toppendag på isen.

Sedan var det det dags för Orsjön
(Ljusnan). Den 5:e januari var en
magisk dag där med halo. Halon
uppstår när fuktigheten är hög och det
är kallt. Då bildas svävande iskristaller
som reflekterar i solljuset. ( se bild )
Bilden med solen med haloeffekt
borde ligga här

Vid det laget hade snön kommit i
Huddinge, så många fina längdspår
serverades. Vi åkte vid Balingsta och
där var det spårat i olika slingor på
ängarna. Det gick lätt att få ihop 1 mil.
Bra spår för en som mej som gillar
diagonalåkning.

Vi fick även någon dag med
längdskidåkning i Harsa.
Längdskidåkarnas Mecka!
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Sedan i början av mars åkte vi till
Hälsingland igen. Åkte där först på
Stor-Nien. Hade tänkt oss ut på
havsisen vid Enånger, men det blåste
för mycket. Stor-Nien är en trevlig sjö
som mäter 1 mil rakt över. Sedan åkte
vi på Orsjön. Alltid lika trevligt att åka
på Ljusnan. Höjdpunkten var ändå
norra Dellens fina is, som vi befor i två
dagar. Dellensjöarna har ett siktdjup
likt Vättern. Detta beror på det klara
rena vattnet. Sedan får men en känsla
av att vara i fjällen för det sticker upp
bergstoppar runtom sjön. Norra Dellen
har en omkrets av ca 8 mil. De ni!!!
Magiskt!

Jag har roat mig med att studera
isobsarna på skridskonätet under
säsongen och om man sammanställer
det så kan det se ut ungefär så här:
Säsongen började som numera
brukligt med dessa fantastiska turer på
småsjöar i Lapplands fjällvärd. Mot
slutet av november flyttades
åkområdena till Härjedalen och
Hälsingland. Under december var det i
huvudsak Hälsingland som gällde, men
så småningom började också
Gästrikland att sticka upp följt av
Dalarna.
Under januari började det komma
igång med småsjöar lite varstans i
landet, som dock ganska snart blev
översnöade. De följdes sedan av
sjöarna i Kolmården, samt Göta kanal,
Roxen och Glan. Dessa områden hade
kalasisar under en ganska lång period.
De stora fjärdarna i västra Mälaren;
Galten och Blacken samt småsjöar i
Roslagen kom att bli åkbara i slutet av
månaden.

Som sagt vilken vinter vi haft, kunnat
varva skridskoåkning med skidåkning
även i Stockholm. Men det krävs att
man är på rätt ställe och tar tillfället i
akt när det bjuds. För min del blev det
ca 40 mil på skridskor och 10 på
skidor.
Britt Fahlén

I mitten av februari fanns det
skärgårdsis i Hudiksvallsområdet, men
också på Askrikefjärden, Erstaviken
och Baggensstäket om än med
tveksam kvalitet. Detsamma gällde
Vålarö. Däremot var Bråviken bra. Mot
slutet av månaden kom också en del
av Mälarfjärdarna igång, men också
dessa med lite väl stora krav på
iskunskap, dvs det krävdes idogt
pikande. Detta gällde stråket Hässelby
upp på Norra Björken liksom
Hovgårdsfjärden. Bäst var Södra
Björken.

Var fanns isen?
Det har varit en ovanlig vinter, i många
avseenden, men jag tänker på vädret.
Vi har ju egentligen haft en ovanligt kall
vinter, men ganska ont om åkbar is.
Detta har berott på att det har kommit
nederbörd på de nylagda isarna. Snön
har sedan hejdat istillväxten påtagligt
genom sin isolerande förmåga. T.o.m.
ett ganska tunt snölager bromsar ju
uppisbildningen förvånansvärt mycket.
När det sedan kommit lite blidväder
och snön stöpt ned så har det inte
funnits bärig is kvar. Efter några
dagars kyla har bärigheten förbättrats
men då har också snön kommit igen.
Och så har det hållit på.

Vid månadsskiftet kulminerade
skridskovintern med Dellensjöarna,
skärgårdarna runt Hudiksvall, Siljan
och Runn, många sjöar i Västmanland
och Värmland. Samtidigt frilades
sjöarna i Kolmården, Båven,
Marvikarna, Yngern, Uttran och Drevan
7
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från snön och blev mer eller mindre
åkvänliga, dvs lite ruttna, ytmjuka,
opålitliga och tom riktigt njutbara.
För egen del har jag lyckats ganska
bra med att ta del av utbudet, men det
har krävt långa transporter och har väl
inte alltid varit så lyckat heller. Tex
skulle jag spana av Vålaröområdet och
möttes av ett ymnigt snöfall som
hindrade all åkning. Eller när Britt och
jag åtog oss att spana av Södra
Björken och Gripsholmsviken (öppet
vatten) och vi hamnade på Galten
bortanför Kvicksund innan vi kom på
åkbar (nåja) is.
Det jag kanske sörjer är att jag inte tog
chansen att åka på Kolmårdsjöarna,
tex Svängbågen och Glottern, där det
var fantastiska isar under en lång
period. En och en halv till två timmars
bilresa kändes lite väl mycket då. Men
det är lätt med facit i hand, svårare att
tänka sig att komma ner till dessa
trakter med kanske ett tjugotal bilar
och försöka att hitta en plats att bli av
med dessa. Ja Corona satte stopp för
mycket.

Sandviken Krokek, 2021-02-14
10:00 - 15:45
4  54 km 0  0  Grupp III  -4° / 0°
3 m/s 

Bosse Fahlén

Hjärtligt roligt på
Bråviken

Folkfest och strålande sol mötte oss
när vi samlades i Krokek på sena
morgonen. Först tog vi oss runt
Esterön (där Afrika ligger - jo, det är
sant!) och tillbaka till nordstranden.
Bitvis motvind, vilket gav oss fina
möjligheter att trimma in åkning på
rulle. Isförhållandena går knappt att
göra någon berättelse av - de var i
princip strålande överallt där vi åkte.
Mestadels blankt, bara pyttelite
gammalt knaggel här och där.
Men vi hade hört om ännu finare is - på
andra sidan stora stygga
fabriksrännan! Eller lilla rännan, för att
jämföra med fjärdens stora farled. Med

Ta gärna del av Birgers åkrapport
Så här trevligt kan det vara. För mig
är halva nöjet att kolla israpporter,
spana och efteråt njuta av olika
rapporter och färdspår. Du håller väl
kollen på Skridskonätet.
Rune Lindqvist
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lite pikande och spännande flakåkning
tog vi oss över rännan mellan
pappersbruket och Stora Tallholmen.
Och ryktet stämde. Här var det
tokblankt på mer nylagda
isgenerationer som aldrig sett en
snöflinga. Inte heller hade isen sett
särskilt många skridskoskär, att
jämföra med "bandyplanen" längre
norrut. Vi fortsatte utmed Motala
ströms utlopp fram till Trollskär. När vi
konstaterat att vi inte kom närmare
Norrköping city stannade vi för lunch
med strålande natur- och industriutsikt.

andralunch. Och apropå färdspår
måste vi ju rita ett hjärta på Alla
hjärtans dag! Mäkta stolta över
resultatet efter avancerade
geometriska beräkningar som ändå
slutade i total improvisation. Sista
timmen ägnade vi till stor del åt skön
medvindsslör, nu förstärkta med Paul.
Färdspårsestetiken fick fara och flyga.
En sista motvindsrulle och ett besök
hos stora Baltic Sailor(83 meter lång,
12 meter bred, 3 110 ton dödvikt) satte
punkt för en riktig njutardag!

Birger Lycken
Efter lunch åkte vi österut utmed
iskanten på tjocka och blanka isar.
Närkontakt med en majestätisk
havsörn som lyfte från sin sittplats vid
iskanten. Söder om Lösingsskär och
Grytsholmarna blev isen
allt tunnare - och blankare! Vi snirklade
och letade oss fram med samma
känsla som när svampkorgen redan är
överfull och man bara plockar extra
fina exemplar.

Deltagare:
Birger Lycken, Michele Masquelier,
Rickard Andersson, Magnus
Petersson

Varför är våris så
farlig?
Det blir varmare och isen smälter och
blir tunnare. Enkelt. Men det är ju inte
den enda förklaringen. Låt oss börja på
hösten när isarna lägger sig. Ofta ser
man att isen inte är alldeles slät utan
de horisontella kristallerna höjer sig
över ytan. Vi belastning sviktar den
tunna isen men brister inte. Pikar man
kan det bli ett litet tunt hål efter slaget
men runt om hålet syns inget. På våren
däremot kan man se hur kristallerna
står lodrätt om man hugger ut en isbit.
Isen är inte alls lika seg och brister den

Tillbaka över rännan, och plötsligt
började jag bry mig om färdspåret.
Alltså påbörjades nyckelhål runt gulliga
skärgårdsöar innan vi anslut till
Huddingevänner på Långskär för
9
Skäret 2021

blir det inte ett litet hål utan ett större
område runt omkring rasar som ett
korthus. Skillnaden mot höstisen är att
kontakten mellan kristallerna som man
kan se som ett sorts lim bryts ner på
våren. Frånsett värmen beror det ju på
att solen en bit in i mars står så högt
att strålarna bryts ner genom isen
istället för att reflekteras.

Klara kalla nätter med stark utstrålning
följt av en molnig dag utan solpåverkan
på isen ger bättre is. Väljer man sen att
åka längs sydsidan på sjön som ju
oftare ligger i skugga har man mycket
bättre förhållanden än på andra sidan
sjön. KUS dvs kunskap, utrustning och
sällskap är ju som vanligt
förutsättningen för trevlig och säker
åkning

Kristallstrukturen löses upp inuti isen
istället för att smälta den uppifrån. Ett
bra sätt att kolla isen är att pika lite
snett från sidan. Är isen bärkraftig med
bra ”kristallim” händer inte så mycket,
man känner att isen är stark men om
det börjar bli kritiskt blir det istället en
mindre explosion runt piknedslaget.
Massor av kristaller lossnar och ger sig
iväg åt sidorna vilket är ett tydligt
tecken på att isen börjat bli farlig. Ett
problem i sammanhanget är ju att om
man plurrar i det läget finns ingen bärig
yta runt om att ta sig upp på. Det blir
bara issörja om man försöker. Det är
ett bra skäl till att många åker
strandnära på vårkanten. Klokt att ha
en reträttväg. Från mitten av mars står
solen så högt att den här risken är
uppenbar. Ibland kan vi åka en tur
tidigt på morgonen om det varit en kall
natt eftersom kristallerna limmat ihop
sig i kylan men så snart solen kommer
så börjar nedbrytningen igen. En farlig
situation är också att man kan luras att
tro att isen är bättre än den verkligen
är om ett ytlager stabiliserats under
natten men resten av isen är rutten.
Övergång från bärig till livsfarlig is kan
gå någon timme. Åker man på vårisar
är därför pikningen extra viktig. Det
händer att man kan pika igenom 10 15 cm is plötsligt och då gäller det att
gå iland omedelbart. Det här låter ju
inget vidare men med kunskap och
försiktighet kan man ofta njuta av
skridskoåkning en bra bit in i mars.

Rune Lindqvist

Kan man åka
skridskor i
torrdräkt??
Jag håller ju på med kajak en del och
vid paddling vår, höst och vinter är det
vanligt att paddlare använder en
torrdräkt för säkerhets skull.
Visserligen är kapsejsningar väldigt
ovanliga men det händer ju någon
gång. Är vattnet kallt är man inte så
kaxig… Dom här dräkterna har dock
varit ganska tjocka och otympliga och
inte lämpat sig för tex skridskoåkning.
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Nu har det emellertid kommit tunnare
torrdräkter. För tre år sen köpte jag en
Ursuit-dräkt som åtminstone då var
den lättaste och smidigaste på
marknaden. För att det skall vara
bekvämt och lagom varmt bör man ha
ett tunt lager under-beroende på
yttertemperatur och ett skyddande
lager utanpå för att spara dräkten. Den
har ett andasfunktion för att man inte
ska bli svettig, men det är lätt att bli för
varm. I början använde jag den vid
paddling men har så småningom också
använt den vid skridskoåkning när man
inte är jättesäker på isen och så har

det varit ganska ofta vid isspaning
denna säsong. Jag har lärt mig att
anpassa övrig klädsel tex med
ytterbyxor med ventilationsluckor för att
vara lagom varm. Kan berätta att det
känns betydligt säkrare att isspana i
torrdrtäkt. Jag har använt den vid
plurrdemonstration och det är ju en
jätteskillnad mot att bada i vanliga
kläder.
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Studiefrämjandet är glada över ett
långt och trevligt samarbete med
Friluftsfrämjandet i Huddinge!
Vi stöttar föreningar med folkbildande
verksamhet på olika sätt:
Studiematerial, lokal, annonsering mm.
Vi kan även förmedla kontakter med
föreläsare, kulturarbetare och
resurspersoner inom vår organisation
samt låna ut ljud- och ljusanläggning.
Vi erbjuder även kostnadsfria
utbildningar för styrelsemedlemmar
och ledare kring föreningsteknik,
föreningsutveckling och
ledarutveckling.
Och mycket mer… Ju mer vi
samarbetar desto mer kan vi göra för
er!
Kontakta därför Studiefrämjandet, ditt
studieförbund, innan du genomför en
aktivitet.
Hemsida:
www.studieframjandet.se/
stockholmslan
e-post:
stockholm@studieframjandet.se
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Lena
Ahlbeck
JÄRNA
Tom
Alfredsson HUDDINGE
Carina
Almqvist BANDHAGEN
Elisabet
Andersson BANDHAGEN
Peter
Andersson HANDEN
Rickard
Andersson TULLINGE
Roland
Andersson HÄGERSTEN
Claes
Andrén
ENSKEDE
Dan
Averstad TUMBA
Anna
Bellander HÄGERSTEN
Olle
Berg
STOCKHOLM
Eva
Berggren TULLINGE
Annika
Bergström STOCKHOLM
Daniel
Berthelsen HÄSSELBY
Nonno
Björkhem STOCKHOLM
Frans
Blom
TULLINGE
Anna
Blomgren FARSTA
Maria
Borg
HUDDINGE
Oliver
Bouju
SEGELTORP
Linda
Broman
HUDDINGE
Ann-Sofi Broström Johansson TULLINGE
Martin
Bruzelius ESKILSTUNA
Eva-Britt Brännström TULLINGE
Petra
Byström HUDDINGE
Viktoria
Bäcklund TULLINGE
Sven
Claug
SEGELTORP
Björn
Colliander ENSKEDE GÅRD
Jan
Darpö
STOCKHOLM
Thorbjörn Ebefors
HUDDINGE
Jonas
Elofsson TRÅNGSUND
Malin
Elveberg TROSA
Kristina
Eneroth
HÄGERSTEN
Thomas
Engebratt HANINGE
Boje
Ericson
TULLINGE
Esbjörn
Eriksson RÖNNINGE
Mats
Eriksson STOCKHOLM
Thomas
Eriksson TUMBA
Petter
Erlandsson TROSA
Eva
Estberger Kaya SKÄRHOLMEN
Kristina
Evensen SKÄRHOLMEN
Bo
Fahlén
HUDDINGE
Britt
Fahlén
HUDDINGE
Maria
Fjäll Nilsson FARSTA
Jörgen
Fredriksson HUDDINGE
Lena
Färdow
TYRESÖ
Magnus
Fölstad
UTTRAN

Linda
Gebauer HUDDINGE
Susanne Gerland
STOCKHOLM
Andreas Gnau
SOLNA
Lars-Arne Haldosen RÖNNINGE
Bertil
Hamvik
SÖDERTÄLJE
Siri
Hansen
BAGARMOSSEN
Susan
Hanshoff BANDHAGEN
Gina
Hellman FARSTA
Karl
Hobiger
SEGELTORP
Anna
Hollander ÄLVSJÖ
Richard
Hollander NORSBORG
Björn
Hollertz
NACKA
Johan
Holmberg STOCKHOLM
Claes
Hols
HUDDINGE
Jonas
Hultquist ÄLVSJÖ
Kristoffer Hylander TUMBA
Ove
Håkansson STOCKHOLM
Lena
Häggström HÄGERSTEN
Anders
Höglund HÄGERSTEN
Eva-Lena Höglund STOCKHOLM
Roger
Höglund STOCKHOLM
Maja
Hök
JOHANNESHOV
Doffner
Iggström HÄGERSTEN
Göran
Isacsson RÖNNINGE
Mats
Jansson BROMMA
Bertil
Johansson RÖNNINGE
Göran
Johansson ÅRSTA HAVSBAD
Lars
Johansson STOCKHOLM
Lennart
Johansson TULLINGE
Siw
Johansson STOCKHOLM
Anna
Jutterdal HUDDINGE
Michael
Jändel
VENDELSÖ
Charoline Karlsson HÄGERSTEN
Jan-Olov Karlsson HÄGERSTEN
Cecilia
Kellberg ÄLVSJÖ
Andreas Kivinen
HÄGERSTEN
Hans
Kjelleryd SEGELTORP
Malin
Klingborg ÅRSTA
Anders
Knutsson ENSKEDE
Tina
Köhler
STOCKHOLM
Martin
Lagerlöf
HUDDINGE
Åsa
Lagerlöf
HUDDINGE
Bengt
Lagerstedt HÄGERSTEN
Åsa
Larsen
SEGELTORP
Anna-Karin Larsson
HANDEN
Nicke
Larsson
FARSTA
15
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Paul
Lepisk
ÄLTA
Johan
Lidmar
HUDDINGE
Magnus
Lind
SOLNA
Helene
Lindahl
SKOGÅS
Karin
Lindgren HUDDINGE
Jonas
Lindqvist TRÅNGSUND
Rune
Lindqvist HUDDINGE
Peter
Lindström GUSTAVSBERG
Mei
Ling Fam STOCKHOLM
Lars
Lundin
HUDDINGE
Erik
Lundkvist STOCKHOLM
Birger
Lycken
HUDDINGE
Claire
Lyngå
SKOGÅS
Ingemar Lyrberg
HANINGE
Eva
Lystad
NYNÄSHAMN
Mats
Löfgren
TULLINGE
Ida
Löfman
HUDDINGE
Patrik
Löfström HUDDINGE
Kristina
Löwenberg SKOGÅS
Leif
Löwenberg SKOGÅS
Hanna
Malecki
TULLINGE
Krzysztof Malecki
TULLINGE
Frank
Mauritz
ENSKEDE
Mats
Millberg SEGELTORP
Sara
Millberg SEGELTORP
Börje
Nilsson
TULLINGE
Eva
Nilsson
TULLINGE
Kjell
Nilsson
HUDDINGE
Ulf
Nilsson
FARSTA
Birgitta Nordin Wahlström SEGELTORP
Elinor
Nordquist NACKA
Jenny
Norlund
TULLINGE
Peter
Norrman TRÅNGSUND
Ingemar Nyman
HELSINGBORG
Sivert
Nyström HANINGE
Daniel
Ohlsson
TULLINGE
Emilia
Olofsson HÄGERSTEN
Erling
Olsson
ÄLVSJÖ
Peter
Ottosson TULLINGE
Kim
Paulsen
HUDDINGE
Rebecka Paulsen
HUDDINGE
Magnus
Petersson ÄLVSJÖ
Marja-Liisa Pettersson TULLINGE
Torbjörn Ramerfelt STOCKHOLM
Sven-Olof Rask
TULLINGE
AnnCharlotte Redebo HUDDINGE

Jan
Johan
Caroline
Cecilia
Maja
Jan Olof
Bo
Bo
Hans
Claes
Annika
Lars
Liselotte
Hannes
Catarina
Maj
Stefan
Anette
Mikael
Anders
Per
Åsa
Monica
Johan
Stefan
Mikael

Antal deltagare:
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Rehn
VENDELSÖ
Reinholdz VENDELSÖ
Rosenberg HUDDINGE
Rosengren SKÄRHOLMEN
Sacher
HUDDINGE
Sandin
SEGELTORP
Silfverberg ENSKEDE
Sjöberg
STOCKHOLM
Sköld
GRÖDINGE
Sonnerby STOCKHOLM
Spykman SOLLENTUNA
Stockstad STOCKHOLM
Sundén
ENSKEDE
Theander SKOGÅS
Thepper
HUDDINGE
Tibom
SKOGÅS
Tiderman HUDDINGE
Trossö
TYRESÖ
Vilhelmsson FARSTA
Wilhelmsson JOHANNESHOV
Wirmen
SALTSJÖ-BOO
Wisén
HUDDINGE
Zetterberg ÄLVSJÖ
Åberg
FARSTA
Åkerberg TULLINGE
Öberg
STOCKHOLM
164

Om hemsidan
Tittar ni in ibland? Vi försöker hålla den uppdaterad med nya aktiviteter och bilder från
sånt som redan varit, kanske lite som aptitretare inför framtiden. En bild säger som
bekant mer än 1000 ord Till flera av aktiviteterna anmäler man sig via Aktivitetsguiden
på första sidan, som dessutom ger information om tex när och var man skall paddla en
tur.
Numera lyser vi ut turerna på Skridskonätet. Löser du säsongskort och är
medlem i Huddinge lokalförening kan du få besked via mejl om turerna. Du
loggar in på Skridskonätet med ditt medlemsnummer och lösenord i
Friluftsfrämjandet och mejlar sen runelindqvist44@gmail.com så fixar det sig.
Övriga som är med i annan lokalförening som är med i Skridskonätet kan själva
logga in där och se våra turer.
PS. Ni har väl markerat era intressen i databasen så att ni inte missar riktad
information om sånt som är på gång. Viktigt att också fylla i ICE (In case of
emergency) om något skulle inträffa
1. Man loggar in på hemsidan genom att klicka på huvudet längst upp till höger och
fylla i användarnam och lösenord. Har du glömt lösenordet, klicka på glömt lösenord
2. Klicka på Min profil.
3. Kolla att mejladressen stämmer. Ändra annars. Fyll i ICE
4. Markera de rutor du är intresserad av under Välj dina intressen
5. Avsluta med Spara intressen längst ner

www.friluftsframjandet.se/huddinge

Har du varit inne på Friluftsfrämjandet Huddinges Facebooksida?
Gå in och Gilla den så nås du lätt och smidigt av en del nyheter och bilder från
verksamheten. Vi är nu 700 som är med i Facebook-gruppen

Skäret 2021

SKOGÅS
PORTO BETALT
PORT PAYÉ
P 48

Besök regelbundet vår hemsida

för att se vårt aktuella utbud av aktiviteter

www.friluftsframjandet.se/huddinge
Kompletteringar och nya aktiviteter läggs kontinuerligt ut på hemsidan.

I samarbete med:

Arrendatorsvägen 2 B
141 62 HUDDINGE

