
 

Rapporter Märsta - Sigtuna 

Säsongen 2008-2009 

  

Datum Område 
Antal 

pers 
Åksträcka Övrigt 

28/12 Garnsviken 18 17 Solsken och vindstilla, några minusgrader 

31/12 Mälaren (Oxen, Gorran, Lårstaviken 15 28 Solsken och några minusgrader 

4/1 Uppsala-Sigtuna 29 33,44 Fint vinterväder, minus 10 grader, och medvind 

11/1 Sigtuna-Uppsala 41 34,36,44 Mulet, några plusgrader och stark medvind 

18/1 10 sjöar i Sörmland 40 33,45,60 Mulet,  någon minusgrad och medvind 

1/2 Sigtuna - Kairo - Kungsängen 22 34,52 Mulet, några minusgrader och vindstilla 

14/2 Norra Björkfjärden 11 34 Sol, från 10 till 3  minusgrader och svag vind 

21/2 Vålaröskärgården 25 24,31 Sol, från 10 till 3 minusgrader och svag vind 



8/3 Brofjärden - Görväln 24 29,38 Mulet, några plusgrader och ökande vind 

22/3 Sigtunafjärden - Skarven 20 30,29 Halvsoligt, omkring 0 och svag vind 

Inledning 

 Ännu en mycket varm inledning på vintern. Vid jul slår dock kylan till och det blir fantastiskt fina 

isar efter några dagar.  

Garnsviken 28/12 

Vi provade Garnsvikens lätt snötäckta is, där snön styrde en del. Det gick dock att åka på de uppvattnade sprickorna och man 

njöt av härligt, soligt, vinterväder. Under bron var det för svagt. 

Mälaren (Oxen, Gorran, Lårstaviken) 31/12 

En härlig tur i sol på kalasfina kärnisar på norra Mälaren. Vi åkte på Oxen, Gorran, Lårstaviken och delar av Ekoln. Slotten och 

herrgårdarna Wik, Sjöö och Friberg visade upp sig i sin prakt från sjösidan. Vi kom också hem i god tid för nyårsaftonens bestyr.  

Uppsala-Sigtuna 4/1 

En fin tur i härligt vinterlandskap från Uppsala till Sigtuna på mycket fina, lätt snöklädda isar med vinden i ryggen och solen i 

ansiktet. Den snabbare gruppen var inne i Gorran och sedan åkte vi runt Ekoln, förbi Krusenberg, Skokloster, Erikssund och till 

Sigtuna. Kaffe och lunch avnjöts i soliga, vindstilla, backar. Det fanns en del svagheter längs sträckan, och speciellt sträckan 

Erikssund-Sigtuna är förrädisk. 

Sigtuna-Uppsala 11/1 

Dagens klassiska långfärdsskridskotur till Uppsala blev en succé. 41 deltagare, varav glädjande nog ett 10-tal från 

nybörjarkursen, njöt av fina, hårda isar och medvind och Skoklosters slott. Tyvärr fanns det en del överis, framförallt i början, 

som gjorde att man inte kunde utnyttja den fina isen fullt ut i medvinden utan fick ta det lugnt. Men det var en bekväm resa och 

tillbaks åkte vi abonnerad buss. 



10 sjöar i Sörmland 18/1 

Med abonnerad buss for vi till Sörmland för att i medvind färdas längs det klassiska stråket av fina sörmländska skogssjöar, från 

Yngern till Åkers Styckebruk. Vi startade vid Bommersvik, och åkte skridskor på, och vandrade mellan 10 fina sjöar i härlig 

skogsmiljö och med fina berg omkring. Isarna var också mycket fina. Detta är en av de finare turer man kan göra, och våra 

nybörjare, där en hel del deltog, har nu sista veckan fått prova både denna sträcka och Sigtuna-Uppsala. En bra början får man 

lov att säga. Det enda som inte stämde riktigt var att den utlovade solen lyste med sin frånvaro. 

Turen gick på Yngern - Gullsmorasjön - Fräkensjön - Lilla Kvarnsjön - Stora Kvarnsjön - Klämmingen - Övre Marviken - 

Mellan-Marviken - Nedre Marviken och Visnaren. 

 Slask, överis och besvärliga isar 

Sigtuna - Kairo - Kungsängen 1/2 

En fin tur på Mälarens lätt snötäckta isar. Snön hindrade inte mycket och isen var mestadels fin under. Turen gick söderut, in i 

vikarna vid Flottvik, Steninge och Rosersberg förbi våra slott. Den ena gruppen vände vid Kairo medan den andra fortsatta till 

Ryssgraven vid Kungsängen. 

 Snö och slask 

Norra Björkfjärden 14/2 

Vi fick en fantastiskt fin tur lördagstur, dagen innan Vikingarännet, på Norra Björkfjärden. Vi njöt av gassande sol, fina isar, ett 

härligt landskap, raster i sol och lä och vi hade även den alerta hunden Tundra med oss som förgyllde tillvaron och vallade oss. 

En toppendag. Vi besåg bl.a. Flisa Tall, Sparin och Ytterholmens fyr på vårt varv runt Norra Björken. 

Vikingarännet 15/2 

Vikingarännet gick av stapeln idag med uppskattningsvis knappt 3000 startande, vilket är en väldigt bra siffra. Loppet gick under 

bra förhållanden, och mestadels i medvind. I stort sett var banan bra, dock med en del knaggel i början och en hel del sprickor 



efter vägen vilket förorsakade många fall och några skador. Men bortsett från detta var det ett lyckat arrangemang, och det var 

oändliga horder som stretade över fälten vid Erikssund och fortsatte den smala istungan längs Håtunaviken.  

Vålaröskärgården 21/2 

En alldeles sagolik dag i Vålaröskärgården, öster om Nyköping, där vi i strålande sol och på mycket fina, lätt snöpudrade, isar 

åkte omkring och njöt av is och landskap. Det vimlar av kobbar och skär, och även större öar med fina klippor. På ett antal 

stabila istungor kom vi ut till fina små kobbar och till iskanten, där det öppna havet lagt sig i natt. En härlig syn från 

lunchplatsen.  

Brofjärden - Görväln 8/3 

Vi lyckades med att pricka in en fin långfärdsskridskotur, där de stora snömängderna från början på veckan smält på centrala 

Mälaren. Vi åkte på Bro och Näsfjärden samt Görväln mellan Bro och Kungsängen och tillbaka. På förmiddagen hade vi svag 

motvind och efter lunch lite hårdare medvind tillbaka. Isarna var ganska släta och hårda, även om vissa partier mjuknade efter 

lunch, och rastställena var fina. Den sista milen i medvind var härlig och regnet började först långt efter att vi kommit hem.   

Sigtunafjärden - Skarven 22/3 

En fin förmiddagsvårtur efter den kalla natten. I halvsoligt väder och i svaga vindar åkte vi söderut från Sigtuna ner till Väsby 

och tillbaka, och en grupp var inne i Flottviken och Steningeviken och besåg Steninge slott. En lång kafferast avnjöts i gräset vid 

Lindesvik. Vi åkte cirka 3 mil på hårda, men lite knottriga och buliga isar och där den gamla Vikingarännsbanan erbjöd bäst 

åkning på slät is söder om Steninge. 

Nedan lite bilder, för att ge en uppfattning om hur det är på våra turer. 



  

Lätt snötäckt is (28/12) Lättast, och säkrast, på de uppvattnade sprickorna (28/12) 

 

 

Vi passerar Fribergs herrgård (31/12) Kafferast i sol och lä, med Arnö huvud i bakgrunden (31/12) 



 

 

Gustaf passerar Sjöö slott (31/12) Sedvanlig posering vid Wiks slott (31/12) 

 

  

Hemåt i medvind på Lårstavikens fina is (31/12)   



 

 

Start vid Skarholmen (4/1) Medelgruppen drar iväg över Ekoln (4/1) 

  

Långsamma gruppen längs Skolandet (4/1) Den smala passagen vid Hatet, Ekoln går öppen här (4/1) 



  

Harry njuter av kaffe vid Krusenberg (4/1) Skokloster passeras (4/1) 

 

 

Glidande i medvind på Skofjärden (11/1) Våra tre grupper vid Skokloster (11/1) 



 

 

Några av våra flitigaste deltagare .. .. liksom "Bålstasektionen" Lena och Adrian (11/1) 

 

  

Passage av spricka vid Hatet, Ekoln (11/1)   



  

Lämnar Pilholmens fikarastställe (17/1) Harrys grupp (17/1) 

  

Beskådar Döskalleberget (17/1) Fin is och väldigt vackert på Skarven (17/1) 



  

På Yngerns fina is (18/1) Fikarast vid Gullsmorasjön 

  

På skridsko mellan Fräkensjön och Lilla Kvarnsjön Ut på Stora Kvarnsjön 



  

Lunch med utsikt över Klämmingen Tarras och Karin njuter 

  

Vi glider i medvind på Klämmingens fina is Härlig is med icke hindrande snöfläckar 



  

Isfallet på Mellan-Marviken Isklättring pågår 

  

Sista biten på Mellan-Marviken Slalom sista biten 



 

  

I skymningen åker vi mellan klippblocken på Nedre Marviken   

  

Längs banan med systrarna Berg i täten (1/2) Filip och Mats Forsbergs grupp utanför Steninge slott (1/2) 



  

Vi lämnar Nyboda grund (14/2) Flisa tall (14/2) 

  

På väg mot Sparin ...  .. Ytterholmens kulle skymtar i fjärran 



  

Draghjälp till Sparin (14/2) Jag (Tundra) har varit på Sparin (14/2) 



  

Vi har varit vid Sparin (14/2) Nästa mål: Ytterholmen (14/2) 

  

Nyfruset vid Ytterholmen (14/2) Släcker törsten på nyisen (14/2) 



  

Villig posering (14/2) Lunch på Fagerön (14/2) 

 

 

Mot fikat (14/2) Härligt att springa och valla oss (14/2) 



  

Isformationer Västra Högholmen (14/2) Eftermiddagsfika på sandstranden (14/2) 

 

 

Glada pensionärer på väg (21/2) Jenny och Patrik (21/2) 



  

På fina isar österut (21/2) Lasse njuter av fikarast vid Örnklubb (21/2) 

 

 

Örnklubbs klippa passeras (21/2) Mot Leholmen i god ordning (mellangruppen) (21/2) 



  

Ut mot Uttergrytsklubben .. (21/2) Det igår öppna havet har lagt sig inatt med tallriksis (21/2) 

 

 

Lasse diskuterar karta med EwaVictoria och Ingegerd (21/2) Ulf njuter (mellangruppen) (21/2) 



  

Istungan mot Lappskären lockar många (21/2) Istungan (den är 50 meter bred och stabil i det lugna vädret) (21/2) 

  

Vi tar rast på Uttergrytsklubben (21/2) Lasse högst som vanligt (21/2) 



 

 

Lasse och Ernst vid den östra iskanten (21/2) Det strävsamma paret, besvärat av all sol (21/2) 

  

Otaliga grupper på väg (21/2) Utsikt över Uttergrytsklubbens fina klippor (21/2) 



  

Utsikt från lunchplatsen över Vålaröskärgården (21/2) Bland Uttergrytsklubbens klippor på tillbakavägen (21/2) 

  

Längs havskanten österut (21/2) Istungor och vindbrunnar, men stabilt däremellan (21/2) 



  

Längs havskanten och småbåtsfarleden (21/2) Fina klippor nor om Espskärsklubb (21/2) 



 

 

Mats njuter (21/2) Geysir, vattnet sprutar upp ur hål och fyller isen (21/2) 



  

Den långsamma gruppen vid vårt vattenverk (Görväln) (8/3) Monika njuter av lunchen vid Näsfjärden (8/3) 

  

Kristina, Bengt och Sigbritt äter lunch vid Näsfjärden (8/3) Medvind och fin is på Näsfjärden, på väg hem (en mil på detta vis) (8/3) 



  

På etsad, men annars fin, Vikingarännsbana mot Väsby (22/3) Här var banan bäst att åka på (22/3) 

  

Ledarna på bänken vid Lindesvik (22/3) Solig förmiddagsfika (22/3) 



  

Tillbaks mot Pilholmen, Tundra hittat pinne (22/3) Mot Steningevikens finare is (22/3) 

  

Paus vid Steninge slott (22/3) Tundra håller koll (22/3) 



 

 

Åsa, nybliven ledare (22/3) Bra med råkar för törstig hund (22/3) 

    

Vikingarännet 15/2   



  

"Mattanterna" som alltid ställer upp för att pytsa ut blåbärssoppa Åkarstationens ledning (Stefan, Karl-Erik, Hasse) 

 

 

Sven intervjuar vikingarännsgeneralen Anders Tysk Åkarstationen vid Sigtuna 



 

 

Täten springer 1300 meter vid Erikssund och .. .. tar på sig skridskorna i rasande fart. 

  

Motionärshorderna vid Erikssund Den smala passagen vid Erikssund som stabiliserats de sista dagarna 



  

Banan förbi Signhildsberg, en hel del sprickor Fredrik Söderberg och Calle Sandström, unga deltagare från Rosersberg 



 

 

Åsa och Emelie Berg från Märsta, vid Erikssund Vår yngsta deltagare, Ebba Sandström 15 år med fader Magnus i Sigtuna 



  


