
Friluftsfrämjandet Knivsta, Långfärdsskridsko, säsong 2014/2015  

Resumé Skridskoturer FF Knivsta 2014-2015: "Från Trunsta träsk till Siljan" 

Söndag 21/12. Säsongens första utlysta tur gick till Järlåsa med Strandsjön och Stennäs-sjön, 2 

varv på vardera. Is 4,5-7 cm glansis, sol och viss motvind vid start 09.50.  

PA & TT 21 km. Hemma 13.30. 

Onsdag 24/12. Julafton. JÖ åkte 10 km från Brunnbybadet utefter vassen till Hasseludden och 

vidare till Björnudden där det var tunnt. 

Juldagsspan 25/12 på Valloxen.  Två smågrupper med start från Brunnby eller Pepparn. Gick precis 

att åka runt sjön. Lätt snötäckt is.  

Lördag 27/12. Först Garnsviken som var ganska ok men hade snöfläckar. Sedan åkte 12 av 

deltagarna till Skofjärden med start från Pilsbo. Det var ofta svartblank kärnis. Soligt. 

Måndag 29/12. JÖ & GG (+ en till) från Rosersberg ut på Skarven ned till Ryssgraven, tillbaka och 

retur till Rosersberg via Sigtuna- 6 mil. Promenad vid Runsa, iskant längs västra Skarven. 

Lejondalssjön för Hans, Kerstin, Torbjörn & Lasse. Kryssad sjö. 

Palle spanade 29/12 på Trunsta träsk som efter ytterligare grävning nu har blivit lätt att komma ut 

på. Ett vassnära varv = 1,6 km. Knivstaån passerbar. 

 

Söndag 4/1. Samling 08.30 Vid Ängby park och 4 bilar med 17 deltagare åkte till Vällen. Start 

09.30 medsols i motvind norrut på västra sidan. Härlig blank och hård glansis. Rast 1 i norra 

Vällen. Vidare söderut och över vägbanken till södra Vällen. Rast 2 i blåsippsbacke på Skarvön i lä 

nära Pansarudden. Havsörnar sågs. Snabba gruppen med Jan (8 st) åkte ända ned till slutet av 

sjön medan Estelles grupp tog en kortare väg tillbaka till bilarna. Avslut 13.45. Åksträcka för Palle 

41,2 km. Övriga 40-45 km. Bättre än så här blir inte isarna i Uppland. Massor med folk på 

Valloxen. 

Fredag 9/1. Span på fyra Roslagssjöar nära Rimbo. Metsjön kryss (4 km), Rimbo Långsjö (11 km), 

Skedviken (18 km), Gavel-Långsjön (17 km). Mycket överis spec Gavel-Långsjön i ost och NO. Jan, 

Sune, Palle åkte 50 km totalt. 08.30-14.50. 

Lördag 10/1. Fint på Fysingen och Oxundasjön. Ängby park 9.00. Avslut 13.15. Snön kom vid 14-

tiden. Sträcka 24 km. Ledare HS & TT. Turen samlade inte mindre än 10 deltagare som trotsade 

SMHIs varningar om storm och yrsnö. Snön kom vid Hasses hemkomst! 

Söndag 18/1. Chanstur från Nedre Sånka utlystes. Åtta deltagare åkte kl 9.00 från Ängby park för 

åkning på Gorran och Lårstaviken. Vi åkte uppför Örsundaån så vi såg Salnecke slott. Bästa vägen 

förbi öppningarna vid St Norrholmen var via en brygga och kort landpromenad. Östra Gorran och 



Ekoln låg dock helt öppna - hur länge vet vi inte. På väg tillbaka passerade vi Sjöö slott och 

Fribergs herrgård. Sedan tvärade vi över till östra sidan av Oxen och kunde på fin is i medvinden 

glida tillbaka till Sånka efter 36-37 km. Hemkomst 14.20. Ledare Palle & Bosse. 

Onsdag 28/1. Valloxens plogade bana 13-14 km för JÖ, SM & PA. Fredag 30/1. Valloxen var nu 

åkbar även utanför banan. Snöfall väntas. 

Nyisar 11/2 på Ekoln och Gorran. Blåste bort nästa natt. Fina isar på Siljan rapporterades bl a av 

Jan, Gunnar och Peter Evansson. 

Lördag-Söndag 14-15/2. Utlyst tur till Siljan med FF-Stockholmsalliansen. PA, TT, Peter E, Kristina 

E och Staffan Vikström från FF Knivsta hämtades upp 07.40 vid Statoil av bussen från Sthlm. Ut på 

isen vid Tällbergs brygga kl 11.00 för färd på Österviken till Vaverön och på Rättviken. Grp IV 40 

km, Grp V 33 km. Färdrapport 50743. Middag på Lerdalshöjden. Nästa dag pefekt väder några 

minusgrader och soligt. Isarna hade stabiliserats. Åksträckor: Grp IV 50 km och Grp V 38 km. 

Färdrapport 50835. Åter i Knivsta strax för 19.00. En minnesvärd helg. 

Söndag 15/2. Sigtuna-Erikssund och åter. JÖ, EÅ, GG, BF. 

Tisdag 17/2. Rektur Säbyholmsviken: Verkaviken-Ådö. JÖ och TT. 

Onsdag 25/2. Allmän tur på Valloxen. PA, HS och BF. 15 km. 

Torsdag 26/2. Allmän tur på Dalälven från Östa camping-Storån-Tinäset-Östa. Storån bäst med 

slät och hård is. Sträcka 33 km. JÖ och PA. 

Söndag 1/3. Vackra Valloxen. Utlyst tur blev utökad Familjetur. Sträcka 21 km med Estelle, 

Kerstin, Sofia, Pernilla, Christer, Hans. 

Onsdag 4/3. Span på västra Valloxen. Snudd på väl åkbart för PA. 

Torsdag 5/3. Span på Sparren för JÖ, SM och PA. Rast vid flyttblocket vid Smedsmora. Rutten våris 

vid återkomst bredvid bryggan orsakade två plurr och ett par tappade skridskor.  

Sträcka 23 km 08.30-10.30. 

Fredag 6/3. Span från Sånka camping för PA & SM. Provade Månskär-Oxens östra sida och ned till 

Ryssviken med Varpsund. Mulet med våt is men hårt. Avslut 12.00 efter 26,5 km. Oväntat bra is. 

Lördag 7/3. Allmän tur. Säsongavslutning. JÖ & GG bil 07.00 från Ängby park och skridsko söderut 

från Sånkan. B-gruppen (PA, TT, BF, SM och Kerstin Saveros) 08.00 bil till Varpsund, dit JÖ & GG 

just anländer per skridsko. Skön medvindsåkning tillbaka norrut. Isarna hårda och mestadels släta 

speciellt runt Oxen. Tre av de starkaste åkarna mot Biskops Arnö nästan till vägbanken. Rast vid 

Fattasbo nära Lugnetborgen. Tillbaka mot Sånkan på fin is i lugnt tempo. Åker fram till 

Sånkaskaten och kollar Gorrans öppna vatten. Avslut 10.45. A-gruppen 29 km och B-gruppen 18 

km. Åter Knivsta ca 11.45. 

Lördag 14/3. Kanelbulletur. Ledartur på Rimbo Långsjö. Från Ängby park 07.00. Lätt ut på isen vid 

Skyttorpet (SV delen av sjön) efter kort promenad till isen. Kall natt gav stabil och hård stöpis 

längs de skuggiga stränderna. Norra delen av sjön var öppen eller hade tunn nyis. Våris fanns 

också. Vi åkte fram och tillbaka i det vackra vädret och njöt av blåsippa och sångsvan. Efter 21 km 

rast vid solvarm stugvägg varvid Palle bjöd på kanelbullar. Avslut ca 10.00. Deltagare på 

säsongens sista tur: Jan, Estelle, Sune, Torbjörn och Palle 

mvh/Palle 

 

11/03 2105: Valloxen 



 

Den plogade banan har blivit en kajakränna - förklara det om du kan ?! 
  

07/03 2015: Säsongavslutning - skridskorapport från 4-7 mars 2015 

Onsdag 4/3. Span på västra Valloxen 08.45-09.20  för PA, 6 km. Snudd 

på väl åkbart. 
Torsdag 5/3. Span på Sparren för JÖ, SM och PA. Start 08.30 från en 

brygga i Närtunaviken, passage av råken vid Udden på land, sedan ned i 
Kårstaviken där vi pratade med Mats Ljungberg FF Märsta Sigtuna. Rast 

vid Smedsmora med flyttblocket. Landlöst här och var men fin stöpis. 
Solen kom på slutet. Svårt att passera vassen vid landstigning bredvid 

den privata bryggan på slutet medförde två plurr och ett par tappade 
skridskor. Sträcka 23 km. 

 
Fredag 6/3. Span för Sune & Palle. Ut på isen vid Sånka camping-över till 

Månskär (10 cm tjockt ute på fjärden)-tillbaka till Oxens östra sida-
Ryssviken-Varpsund. Rast vid Katrinedal i västra Ryssviken (ej landlöst vid 

bryggan). Norrut utmed Biskops Arnö och Skegarn och därefter bra is mot 

NV. Över till östra sidan vid udden med osäker råk. Till Sånkan 12.00 efter 
26,5 km. Gorran öppen. Isarna lite trögåkta och sugande, ofta med någon 

cm vatten som skyddade. Bör kunna vara åkbart även nästa dag. Vi 
bestämde oss för en medvindstur från Varpsund på lördagen. 

 
Lördag 7/3. Allmänn tur. Säsongavslutning. Jan och Gunnar startar A-

gruppen 07.00 från Ängby park och åker skridsko söderut från Sånkan. B-
gruppen (Palle, Torbjörn, Bosse, Sune och Kerstin Saveros) samlas 08.00 

och åker till Varpsund, dit JÖ & GG just anländer per skridsko (08.35 efter 
motvindsåkning). Medförd planka behövdes inte för att komma ut på isen. 



Nu vidtar skön medvindsåkning (vind 5-10 m/s) tillbaka norrut. Isarna har 

förbättrats betydligt sedan gårdagen och är hårda och mestadels släta 
speciellt på sydOxen (N Biskops Arnö) och på Oxen. Ingen överis. Tre av 

de starkaste åkarna rundar Biskops Arnö och kommer nästan ända fram 

till vägbanken. Sedan över till östra sidan på dagens bästa stöpis. Rast vid 
Fattasbo nära Lugnetborgen i lä och med liten brygga som hjälp vid 

landstigning. Sedan glider vi tillbaka mot Sånkan på fin is i lugnt tempo. 
Åker fram till Sånkaskaten och kollar Gorrans öppna vatten. Delvis våris 

här märker vi. Avslut 10.45 efter 29 km för A-gruppen och 18 km för B-
gruppen. Hemma i Knivsta ca 11.45 efter bilhämtning. Turupplägg Jan, 

vilket vi tackar för. Bra avslutning för säsongen 2014-15. Bilden visar 
deltagarna i 7:e mars turen. Foto: Palle 

 
Vårhälsning från soligt och15-gradigt Knivsta 

Paul (Palle) Ander 

 
  

01/03 2015: Valloxen. 
Dagens tur samlade 6 deltagare.  Inför turen nåddes vi om rapporter från 
många sjöar i hela Svealand som samstämmigt vittnade om att isarna i 

värmen mjuknade vid 11-tiden. På lite längre håll hade man i veckan åkt 

på Sörmlandssjöar, på Runn i Dalarna och på relativt begränsade områden 



på Dalälven. Från delar av Oxen och Gorran rapporterades också om 

åkbara isar. Väderrapporten hotade med hårda vindar, plusgrader och 
kanske nederbörd. Skulle vi satsa på biltransport med risk för att få 

besvär med vind, mjuk is eller t.o.m regn/blötsnö? 

Hellre en fågel i handen än tio i skogen!  Vi satsade på Vackra Valloxen. 
Knivstas egen pärla och käresta. Nära hem om det körde ihop sig. Vi 

startade vid Särstabadet på utmärkta isar och med vinden i ryggen for vi 
mot bron. Efter en promenad vid södra brofästet kom vi ut på Storsjön. 

Fortsatt fina förhållanden när vi noterade att Brunnbyviken blivit betydligt 
bättre än i förra veckan. Vidare förbi Wallox Säby och Qvallsta. Där fick vi 

kämpa mot vinden och sämre is söder om Qvallsta och i Östra viken innan 
vi tog en mysig fikapaus i lä och sol medan några sångsvanar seglade 

förbi och ropade att snart är det vår. Efter rasten några piruetter och 
tillbaka samma väg för att försöka lura motvinden. 

Efter passage av bron följde vi södra stranden i lä, kollade Noorsviken och 
återvände till startpunkten vid Särstabadet. Nu började isen att mjukna i 

värmen och det var läge att kliva av  för att fokusera på skidåkning ( 50 
km).  Själva räknade vi ihop till 21 km hit och dit på Valloxens is. 

Vår hemmasjö är nu fin på stora delar, ca 20-25 cm tjock, men kräver 

nattkyla för att vara njutbar. Vissa södervikar är inte så kul. Landlöst på 
många håll och obligatorisk promenad vid södra brofästet. Men det är för 

tidigt att gräva ner skridskorna långt inne i garderoben! Ikväll sker 
omspolning av våra isar och från mitten av veckan spås kalla nätter som 

bör betyda att finisarna tittar fram på små och medelstora sjöar i hela vårt 
åkområde. Ekoln och andra större vatten liksom Skärgården har sämre 

odds och torde inte kunna erbjuda några turer denna säsong. Men fina 
dagar på isarna kan det bli framöver och vi utlyser turer när 

förutsättningar ges! Palle och Bosse funderar redan på var solen lyser 
starkast och matsäcken smakar bäst nästa helg. Kolla ismail och lyssna på 

telefonsvararen! 
Tycker dagens ledare och rapportör, Hans 



 

 



 

  

26/02 2015: Dalälven 
Samling i morgon torsdag 26/2 vid Ängby park kl 07.30 för biltur till 
Östalägret och skridskotur på Dalälven. Sen hemkomst. Fullständig 

utrustning! Passa på detta kan bli säsongens sista skridskotur. 
Hälsn Palle & Janne. 

20/02 2015: Ytmjuka isar i Uppland. 
Hej, i helgen väntas plusgrader och stöpisarna blir ytmjuka och FF Knivsta lyser inte ut 
några turer helgen 21-22/2. 

Helg 14-15/02 2015: Siljan 
Utlysningen av turen till Siljan samlade 5 deltagare från FF Knivsta: Palle 

& Torbjörn, Peter & Kristina Evansson och Staffan Vikström. Avfärd 07.40 
14/2 från pendlarparkeringen bakom Statoil-macken Knivsta.Nästan 10 

stycken från Uppsala kom också dit. Totalt 56 deltagare från 
Stockholmsalliansen FF-SA som också arrangerade och startade från 

Cityterminalen Sthlm 07.00. Väderprognosen var hyfsad ganska lugna 
vindar, någon solglimt på lördagen men helmulet på söndagen. Men skulle 

det verkligen bli så? 

Vi var klädda för direkt påstigning på isen vid Tällbergs brygga, vilket blev 
11.00. Vädret var som väntat lite mulet men förbättrades vartefter vi 

åkte, först söderut på fin is med många råkar ned i Österviken och sedan 
norrut och till Vaverön där det var stora skravelispartier. Snart kom vi 

dock ut på bättre is och nådde Tingsnäs udde, samtidigt som solen tittade 
fram. Återfärden till Tällberg gick på mycket fina isar dit vi anlände kl 

16.10 efter 33 km för Grupp V och 40 km för Grupp IV. 
In i bussen och kort tur till Lerdalshöjden för vila och bastu, after skate 



och 3-rättersmiddag. Nästa dag frukost och lunchmackor för avfärd med 

bussen 9.00 och skridsko 09.30 från Tällbergs brygga. Denna dag var 
vädret bättre än väntat med kallgrader och sol. Efter en avstickare 

söderut till Österviken bar det iväg norrut med undvikande av alla 

skravelispartier. Lunch nr 1 intogs nära Tingsnäs udde med utsikt över 
den öppna delen av norra Siljan. Sedan vidare mot Stumsnäs och 

Rättviken med enbart glansisar ibland avbrutna av råkar. Inre delen av 
Rättviken låg snötäckt men utanför fanns stora glansispartier. Rast 2 i 

soligt och lugnt läge några km före Laknäs. Isjakter sågs. Åter till 
Tällbergs brygga efter 38-39 km för Grupp V och Grupp IV 50 km. 

Inpackning i bussen och hemfärd kl 15.30. Ankomst till Knivsta 18.50 
efter väl utnyttjad tid, fantastisk skridskoåkning och bra färdledning. 

Hälsningar Palle. 

Bild 1 på finisen14/2 en stund före återkomst till Tällbergs brygga. 

 
Bild 2. Åkning 15/2 utefter gammal snötäckt is på Rättviken. Skidbacken syns tydligt. 



 
  

sö 15/02 2015: Sigtuna till Erikssund 
Dagens tur samlade fyra deltagare. Vi började vid Sigtuna och åkte nästan 

fram till Erikssundsbron och tillbaks. Solen sken från blå himmel, fåglarna 
kvittrade och isen överträffade förväntningarna med en helt nedstöpt, 

småknottrig mycket lättåkt yta. Delvis öppet vatten men med en stabil 
kant att åka på längs vassen bidrog ytterligare till den härliga känslan. 

Turen finns rapporterad med kartspår på skridskonätet med Jan Örberg 
som rapportör. Åksträcka 15 km. 

Estelle och Bosse. 

sö 01/02 2015: Inga turer lörd 31/1 & 1/2 

Vi väntar på kyla för nyisar! Prova Valloxens plogade bana 14 km, den är för det mesta 

plogad och åkbar. 

sö 18/01 2015: Sånka, Gorran, Oxen 
Chanstur för skridskoåkning från campingen vid Nedre Sånka utlystes. Det 
blev en lyckad tur. Åtta deltagare åkte kl 9.00 från Ängby park för åkning 

på Gorran och Lårstaviken. Vi kom faktiskt även så pass långt på 
Örsundaån att vi såg Salnecke slott. Bästa vägen förbi öppningarna vid St 

Norrholmen var en kort landpromenad. Östra Gorran och Ekoln låg dock 
helt öppna - hur länge vet vi inte. På väg tillbaka passerade vi Sjöö slott 

och Fribergs herrgård. Sedan tvärade vi över till östra sidan av Oxen och 



kunde på fin is i medvinden (se bild) glida tillbaka till Sånka efter 36-37 

km. Hemkomst 14.20. 
Hälsn Palle & Bosse. 

 

sö 11/01 2015: Plogad bana på Valloxen 
Knivsta Kommun plogade en bred bana på hela sjön. Pga svagt snöfall lämpar 

den sig för skating med såväl skridskor som längdskidor. 

mvh/sebastian 

lö 10/01 2015: Fysingen och Oxundasjön 
Dagens tur, den 10 januari, samlade inte mindre än 10 deltagare som 
trotsade SMHIs varningar om storm och yrsnö. Tanken var att hinna åka 

några timmar på närbelägna sjöar och att ha reträtten säkrad om stormen 
Egon skulle dyka upp tidigare än beräknat. Det funkade! 

Vi startade på mycket bra is på Fysingen. Kärnis, torr, hård, slät med 

vackra marmoreringar och utan överis. Efter ett varv på sjön inramad av 
slott och herresäten, örnöar och vassruggar, som på sommaren gömmer 

allehanda ornitologiska rariteter , gick vi in för landning vid Åholmens 
badplats. Därefter biltransport till Oxundasjön som bjöd på nästan lika bra 

is. Enstaka överispartier, öppet vid utloppen. Många spår av bäver längst 
stränderna. En efterlängtad fikarast med underhållning i form av 

spännande pyrotekniska experiment. Det blev sammanlagt 24 km på de 
båda sjöarna. 



Överraskande bra isar Premiärsjöar för de flesta deltagarna. Skärpan på 

skridskorna klart bättre än på ledarens kamera! SMHIs prognos stämde på 
minuten. Snön kom när vi stängde ytterdörren hemma i Knivsta. Ett stort 

tack från dagens ledare Torbjörn och Hans till dagens deltagare som alla 

generöst delade med sig av sitt goda humör under hela turen. 
Nu får vi se hur det ser ut när rullgardinen åker upp med en smäll 

imorgon. Det kan nog bli skidåkning en tid framöver och skridskorna får 
vila. Men de stora fjärdarna ligger öppna och vi kanske kan få en Kalle 

Anka vinter med blanka isar och halvmeterdjup snö på landbacken! 
Vi ses på isarna hoppas Hans 

 



 

sö 04/01 2015: Fantastisk åkning på Vällen 
17 från FF Knivsta åkte 40-45 km på Vällens fabulösa glansis, delvis i motvind men hela 

tiden i solen. Den lite långsammare gruppen leddes av Estelle, medan den lite snabbare 

leddes av Jan. Havsörn skådades vi två tillfällen. Medvinden från norr mot söder - bättre 

kan det knappast bli! En stor skridskodag även för de som provade Valloxen och andra 

uppländska sjöar. 

Dagens tur samlade hela 17 skridskosugna deltagare. Och Vällen gjorde oss inte 

besvikna. Isen låg som ett blankt svart salsgolv. Skogen längs stranden gav skapligt 

skydd för nordvästvinden längs färden norrut på västra sidan av sjön. Efter fika väntade 

fantastisk medvindsåkning längs östra stranden i strålande solsken på den hårda svarta 

isen. Vi kunde konstatera att bättre än så här blir det inte, ren njutning. Efter ytterligare 

en fikastund på den största ön i södra Vällen delade gruppen upp sig i en snabbar som 

åkte ned till sjöns sydligaste vändpunkt och en lugnare grupp som vände tillbaks mot 

bilarna vid bron. Havsörn siktades vid två tillfällen. Total åksträcka blev 45 km respektive 

40 km. 

Här en länk till YouTube (http://youtu.be/bWvO1raXxVM) om du vill titta på lite rörliga 

bilder. Stort TACK till alla deltagare som bidrog till en mycket trevlig dag! 
Estelle och Jan 

http://youtu.be/bWvO1raXxVM


 

 



 

 

  

lö 03/01 2015: Valloxen bjuder på isdans 
Den stjärnklara natten har gjort underverk. Lilla Valloxen ligger som en spegel. Is eller 

glas? 
mvh/sebastian 





 

Även stora Valloxen lockade till fartfylld dans. Björnudden solade sig. 



 



 

fr 02/01 2015: Blidväder! 
Tänk på att isen kan förändras snabbt vid plusgrader och vind - iaktta alltid försiktighet 

på isen! 

mvh/sebastian 

ti 30/12 2014: Plogad bana på Valloxen 
Knivsta kommun har idag plogad en bred och fin bana på "lilla sjön", och bredvid kan 
man åka längdskidor:  



 

mvh/sebastian 

sö 29/12 2014: Valloxen med stabil is 
Valloxen har blivit aningen trögåkt då det tunna snötäcket packats ihop. 
mvh/sebastian 





 

lö 27/12 2014: Garnsviken (Sigtuna) 
Utlyst tur med samling vid Ängby park 09.30. På parkeringen vid södra Garnsviken 

(Sigtuna) nära gamla bron samlades så småningom 12+3 FF-Knivsta-åkare. Kall 

nordvind -10 grader men sol. Sune ledde turen norrut utefter västra stranden. Snön 

kärvade en hel del. Passerade fågeltornet vid Venngarn och pausade vid Knivstaåns 

utlopp i norra delen av Garnsviken. Rast vid Hagaberg. En del glansis under bron och 

söder därom. Sträcka 11 km. 

Biltransfer till Pilsbo vid Skofjärden med vacker vy över Skokloster. Det var med 

spänning vi försiktigt testade den snöfria nyisen. Palle ledde turen nordvart på den 



blankpolerade svartisar samt här och där snöfläckar. Vindbrunnarna utefter vår färd var 

bäriga men undveks för det mesta. Klassiskt gruppfoto (11+1) framför Skokloster. Sedan 

söderut på glansisen i medvinden med solen i ansiktet. Retur vid Torsborg, där stora 

osäkra områden tog vid. Åksträcka 7 km. 

Framtid: Måndag 29 dec kan vara bra för skridskotur eftersom snö väntas falla natten till 

tisdagen. Framåt Nyårsdagen kommer sedan mildväder och då kan eventuellt en del snö 

stöpa bort och ge snöfri is här och var ... / Palle 

 

Två bilder från Skofjärden: 





 

  

to 25/12 2014: Juldagen - två rekturer 
Grp 1 (Jan & T&L Thelander) med start 9.00 från Brunnbyviken. Grp 2 (Johan & Palle 

Ander) med start 09.30 från Pepparkaksudden. Den senare gruppen promenerade på 

land under bron och fortsatte per skridsko mot Björnudden där vändande spår indikerade 

tunn is. Återtåg och passage av Brunnbybadet. Slät is under 1 cm snö utmed vassen vid 

Wallox-Säby. Njutbart. Längs södra stranden snöfras som gav ojämn åkning. Vi mötte 

Grp 1 som hade passerat Björnudden per skridsko. Med deras hjälp kunde vi också 

fullborda varvet rund storvalloxen. Sedan rast i solen efter passage av bron. Isen väster 

om bron var tjock och utan svagheter. Folk hade redan börjat promenera på isen utmed 

Särstapromenaden i solgasset. 

Relativt motionsbefrämjande tur med en del blanka partier eller slät is under snön. Snön 

kommer nog att bli hårdare och försvåra skridskoåkning redan om ett par dar. 
Bild 1. Vy från Björnudden mot söder. Bild 2. Palle vid Noorsåns utlopp. mvh Palle  





 

  

sö 21/12 2014: Rapport från Strandsjön och Stennässjön, Järlåsa 
Vi åkte 2 varv på bägge sjöarna, som mestadels hade 5-7 cm tjock 
glansis. Soligt och fint. Sträcka 21 km. Bilden är från den sällan befarna 

Stennässjön. Fin säsongpremiär för FF Knivsta. Palle och Torbjörn.  



 

Söndag 21/12 2014: Samling 08.55 vid Ängby park med fullständig utrustning 

för bil till Järlåsa och åkning på närliggande sjöar. 
Säsongens första tur.  

lö 20/12 2014: Tillväxt 
Tillväxten finns i Knivsta - nämligen på Valloxen: 



 



 
mvh/sebastian 



sö 14/12 2014: Valloxen 

 
Sakta men säkert  ...  

lö 6/12 2014: Vintern dröjer 
Övning på studenternas IP i Uppsala på söndagen. Ack, om Valloxen skulle bjuda på 
blankis: 



  

lö 29/11 2014: Isen närmar sig norrifrån 
De ivrigaste skridskoåkarna har redan testat isar runt Kiruna och på 

Ånnsjön och Ottsjön i Jämtland. I västra Dalarna väntas kallt väder redan 
i morgon (efter frontpassagen) så nu är isläggningen inte så långt borta 

även här hemma. :-) mvh/Palle 



 



 
Valloxen inväntar Kung Bore, Väterchen Frost, Ded Moroz. 

lö 1/11 2014: Isarna räcker ännu inte till 
Efter den härliga kajaksommaren hoppas vi på en motsvarande skridskovinter! 



 



 

 
Den första isfläcken har rapporterats ... men Valloxen har ännu inte lagt sig. 
mvh/sebastian 

 


