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Pröva-på tur på Garnsvikens vattentäckta is 
 

Datum Område Antal pers Åksträcka Övrigt 

5/12 Garnsviken 8  
 

Lätt vattentäckt, fin is.  6-8 grader  

12/12 Vallentunajön 10  26, 30  Mycket fin is. Sol och varmt, omkring 0.  

31/12 Trehörningen och Valloxen 18  15-26  Jämn is. Sol och varmt, någon minusgrad.  

2/1 Norrviken 6  27  Vattentäckt, mestadels hård is. Plusgrader.  

 6/1 Garnsviken 37  
 

Vattentäckt, fin is. Halvklart. Plusgrader.  

 9/1 Gisslaren och Vällen 11  24,30  Snö på Gisslaren, vatten på Vällen, börjar frysa. Omkring 0.  

 15/1 Storsjön 5  38  Fin is, sol och varmt, någon minusgrad.  

 16/1 Vällen  29  30,34,38  Lätt vattentäckt, hård, fin is. Mulet till halvklart. Plusgrader.  

 23/1  Storsjön  19  27,35  Lätt snötäckt is, lite drevad ibland. Soligt, varmt, någon minusgrad.  



 30/1  Ridöarkipelagen, Blacken  25  32,40  Lätt vattentäckt, hård, fin is. Mulet, några plusgrader  

 6/2  Ekoln med omnejd  30  37,48,56  Lätt vattentäckt, hård, fin is. Sol, några plusgrader.  

 12/2  Sigtuna - Uppsala  43  48,54,60  Hård, fin, is. Medvind. Sol till mulet, omkring 0.  

 19/2  Vikingarännet  
  

Hård is på banan, snö annars. Plusgrader. 1 dm vatten på många ställen. Mulet.  

 6/3  Gräsköfjärden - Sundskär  27  47,47  Fina skärgårdisar. Vindbrunnar. Sol, strax under 0.  

20/3  Nämdö- och Jungfrufjärden  13  22  Besvärlig, ej nedstöpt is. Fina iskanter. Sol, plusgrader  

 27/3  Ingaröfjärden  5  20  Lite skrovlig is, fina landkallar. Sol och gassigt.  

Inledning 

 En varm höst. En del sjöar fryser i slutet av november, ledarna provade Garnsviken den 21 

november. Därefter kom det mycket snö, härligt skidföre, som dock försvann till den 4 december. 

Därefter ganska milt väder. De sjöar som hade hunnit frysa, med fin kärnis, var dock åkbara. 

  

Garnsviken 5/12 

En fin förmiddagstur på 15 kilometer på Garnsviken. Den milda natten, med temperaturer på 6-8 grader, 

gjorde att gårdagens slask smälte och fram kom en hård, lätt vattentäckt, kärnis, dock lite småbulig. En del 

skarade slaskpartier fanns kvar, men de var få, och en del små fräthål fanns. (8) 

Vallentunasjön 12/12 

Vi njöt på förmiddagen av Vallentunasjöns mycket fina is, samt mycket sol och värme och nästan 

vindstilla. Kändes som en riktig vårdag. Vi avverkade 26-30 kilometer i lugn takt.  (10) 

 Varning för snöblandat regn under natten i Uppland, som skulle frysa fast i isen, gjorde att vi 

ställde in turen på Vällen den 19/12. Vällen klarade sig dock, till skillnad från många andra sjöar i 

vårt område.. 

Trehörningen och Valloxen 31/12 

Idag hade vi två halvdagsturer, och njöt av värme, sol och fina isar. Isarna var mestadels mycket jämna och 



snöfria, snön smälte igår. En del överispartier fanns, men var lätta att undvika och i kylan fryser de också 

ihop. En tur, med 5 deltagare, gick på Valloxen, som har en del öppna och ej bäriga partier. Den andra, 

med 13 deltagare, gick på sjöarna Trehörningen, Ramsen och Norrsjön öster om Uppsala. Total åksträcka 

15-24 kilometer på Valloxen och 20-26 km på Trehörningen. (18) 

Norrviken 2/1 

6 stycken deltagare trotsade morgonens blåst och regn och fick en fin dag på isen. Regnet slutade när vi 

gick på isen, och därefter var det halvklart, med till och med lite sol. Isen var helt slät, vattentäckt och hård 

i början. Frampå dagen mjuknade den lite. Turen gick på Norrviken och avslutades vid ettiden efter knappt 

2 varv, ca 27 kilometer. (6) 

Garnsviken 6/1 

Kombinerat pröva-på-tillfälle och ordinarie tur på Garnsviken. Många, bl.a. från upptaktsmötet, tog 

chansen att komma igång och det gick riktigt bra. Vi hade en härlig eftermiddag på Garnsvikens fina, 

vattentäckta, is med fint ljus från den halvklara himlen. Vissa partier var lite ytmjuka, och på östra sidan 

fanns några djupa överispartier, som förorsakade ett fall med blodvite på hakan. Även ett fall vid 

avstigningen från isen, som dock verkar avlöpa väl. (37) 

Gisslaren och Vällen 9/1 

Några få deltagare trotsade stormens tjut och fick en fin och omväxlande dag på isarna i Upplands fina 

natur. Vi åkte på de 2 Roslagssjöarna Gisslaren och Vällen. På Gisslaren, som ligger djupt inne i mörka 

skogen, hade vi vindstilla och på Vällen var det svag med- och motvind. Gisslaren hade fått några 

centimeter fuktig snö i natt, som försämrade glidet lite. Vissa partier hade även mjukare is. Kaffe intogs på 

en fin klippa vid Upplandsleden. Vällen hade kanonis, hård och slät, lätt vattentäckt och solen kom fram. 

Det fanns även en del slukhål. Efter halv två blev det genom utstrålningen lite överis, som styrde en del 

och var besvärande. Ledaren agerade dock isbrytare och bröt sönder den tunna överisen i flak, vilket 

underlättade för dem som åkte efter. Avslutningen skedde i medvind på torr och fin is och vi enades om att 

vi hade haft en väldigt fin dag.  De flesta åkte 24 kilometer medan de som tog ut svängarna åkte 30. (11) 



 Det eländiga mildvädret fortsätter med konstant många grader över 0. Många isar försvagas eller 

går upp och landlösheten är ett problem. 

Storsjön 15/1 

Extratur på lite längre avstånd i mellangruppstempo, på Storsjön vid Sandviken. Det var mycket fina isar 

och fint väder och vi åkte runt östra delen av sjön, in i vikar, runt öar och njöt. Totalt blev det 38 kilometer. 

(5)   

Vällen 16/1 

Många deltagare fick njuta av vinterns finaste is, på stabila isar på Vällen, både på norra och södra delen. 

Isen var lätt vattentäckt och mycket hård och helt slät. Några regndroppar första halvtimmen, sedan bättre 

väder och till och med lite sol på slutet. Vi njöt av medvindssträckorna, bl.a. den avslutande på södra 

Vällen där vi ljudlöst svävade fram på vattnet, och Vällen erbjuder även bra skydd för sydvästlig motvind 

på den västra sidan. Total åksträcka 30, 34 resp. 38 kilometer för de tre grupperna, där många nya 

deltagare var med. (29) 

 Milt i veckan. Kommer lite fuktig snö som skarar sig i vårt närområde. Längre norrut torrare snö. 

Storsjön 23/1 

Idag njöt vi av ett soligt och vackert vinterlandskap på Storsjön vid Sandviken. Isen var hård och 

förhållandevis slät. Den lilla snö som fanns hade delvis drevat sig, och första timmen var lite trögåkt. 

Därefter hittade vi fina stråk på den stora fjärden Körnicka och vi åkte även på den fina, plogade, banan 

mellan Sandviken och Forsbacka där det vimlade av folk. Storsjön är vacker med sina öar och solen 

värmde gott. Många var ute och fiskade och vi beskådade bl.a. en 5-kilosgädda. Total åksträcka för de 2 

grupperna var 28 resp. 35 kilometer. (19) 

Ridöarkipelagen-Blacken 30/1 

Tur på mycket fina nyisar i Ridöarkipelagen och på den stora fjärden Blacken nordost om Eskilstuna. Den 



lilla snö som fanns igår hade smält och vi njöt av de fina isarna, med långa medvindssträckor, och ibland 

lite mot. Förutom att njuta av de stora ytorna på Blacken, så snirklade vi runt bland öarna i 

Ridöarkipelagen. Åksträcka 32 resp. 40 kilometer för de 2 grupperna. Tyvärr hade vi ett fall, p.g.a. en 

tappad skridsko direkt efter start, som resulterade i en axelskada. (25) 

Ekoln med omnejd 6/2 

Turen gick på fantastiskt fina isar, hårda och mestadels släta som salsgolv. Från början var de vattentäckta, 

men torkade sedan upp i solen och i den svaga vinden. Det var en njutning att åka. Två grupper startade 

vid Krusenberg, och åkte först runt på Skofjärden, varvid Skokloster passerades. Stavsund är öppet. Sedan 

över Ekoln och ner i Gorran till Sjöö slott, för att återvända till Krusenberg. Den snabbare gruppen startade 

vid Sigtuna, och tog sig via vassåkning vid Signhildsberg och landpromenad vid Eriksund upp till samma 

område. Man åkte även ner till Biskops-Arnö och en sväng in i Lårstaviken. En del råkar fanns och isarna 

var ganska tunna på flera ställen. Åksträcka för de 3 grupperna blev 37, 48 och 56 kilometer. (30)    

Sigtuna-Uppsala 12/2 

En fantastisk fin dag på Mälaren med medvindstur från Sigtuna till Uppsala på fina isar. Vi njöt av 

medvinden och den fina isen. En del råkar fanns, som var lättpasserade på enstaka ställen. Vi passerade 

Skokloster och gjorde även en avstickare in i Lårstaviken till Wiks gamla, fina slott. Två grupper åkte även 

ner i Gorran. Trots lugnt tempo och många raster så blev det ändå 48, 54 resp. 60 kilometer för de 3 

grupperna. Vi åkte sedan abonnerad buss tillbaka till Sigtuna.  (43)  

Vikingarännet 19/2 

Vikingarännet, från Kungsängen till Sigtuna och tillbaka, med en extra sväng till Sigtuna och en på 

Görväln, blev lyckligen genomfört. Cirka 1400 personer deltog i loppet, som blev en ganska blöt 

tillställning, men som erbjöd mycket bra is. Från Västerängsudd och söderut en bit, samt på delar av 

Görväln, var det långa sträckor med decimeterdjupt vatten, som ökade under dagen. Däremot var råkarna 

problemfria. Vi tackar alla funktionärer på åkarstation och bana som möjliggör denna folkfest, Sigtuna 

kommun som fått banan i mycket bra skick samt Sigtuna båtklubb som upplåter hamnpaviljongen som 



sambandscentral. 

Cirka 10 personer, av dem som brukar deltaga på våra turer, genomförde loppet. Vi gratulerar. 

Gräsköfjärden, Sundskär 6/3  

En fantastisk dag i skärgården. I gryningen for vi med abonnerad buss till Bromskär på Blidö och fick 

under 7 timmar uppleva skridskoåkning i fantastisk skärgårdsmiljö i varm sol och svaga vindar. Till 80 % 

helt perfekta isar, annars lite lätt knaggel. Dagen bjöd på oändliga salsgolv på Gräsköfjärden och 

Ådskärsfjärden, åkning längs fina stränder med snövita klippor, snirklande i upp- och  nedförsbackar när vi 

passerade öppna partier längs strandkanten och långa, härliga raster. Vi besökte även iskanten. Under hela 

dagen var det en hel del snirklande bland alla vindbrunnar och råkar. Iskunskap och uppmärksamhet krävs. 

Turen gick från Bromskär, över Kudoxafjärden till Kudoxa, Vidinge, Sundskär, runt stora delar av 

Gräsköfjärden och sedan tillbaka i medvind och sol i ansiktet. Total åksträcka blev 47 km vardera för de 2 

grupperna, men den snabbare gruppen fick en extra fikarast. (27)  

 Kylan fortsätter större delen av mars, och det kommer snö titt som tätt och som också slaskar sig 

och fryser till. Nedstöpningen går mycket långsamt, det kommer inget regn utan snön avdunstar och 

leder till dålig yta.  

Nämdö- och Jungfrufjärden 20/3 

En fin dag i skärgården där vi njöt av fin skärgårdsmiljö, härliga iskanter mot de öppna partierna österut 

och långa sköna raster i solen. Däremot var isen ingen större njutning, bulig, till stor del nedstöpt is med en 

del snö och isen mjuknade rejält under dagen. En del partier var dock bättre. Två stavar krävdes konstant, 

men det gick mycket bra för alla. Turen gick från Björkvik, ut på Nämdöfjärden, till Stora Husarn, på 

Jungfrufjärden nästan till Smådalarö och tillbaka. Åksträckan blev 22 kilometer. En del svaga partier fanns 

och i värme kan isen bli farlig då den är av dålig kvalitet. (13)  

Ingaröfjärden 27/3 

Extra tidig uppstigning, efter sommartidsomställningen, som gav en härlig dag i skärgården. Turen gick på 



Ingaröfjärden, från Björkvik upp till Mörtviken och tillbaka. Natten hade varit kall, så isarna höll sig hårda 

ända fram till lunchens slut vid halvettiden. Solen gassade från en klarblå himmel och det var bara svag 

vind. Vi åkte dels på landkallarna, längs Ingarös fina stränder med höga klippor och sandstränder varvat 

med varandra, och dels lite längre ut på fjärden. Landkallarna hade förhållandevis slät is, medan det var lite 

skrovligare längre ut, bortsett från vissa fina partier. Vi avverkade 20 kilometer i lugn takt. Vi njöt, 

förutom av den härliga dagen och naturen, även av sköna kaffe- och lunchpauser på de fina klipporna. (5) 

 Kraftig värme som snabbt tar kål på isarna. De fina kärnisarna, som fanns under snön, fick ingen 

riktig chans.  

  

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

  

Ystra ledare på Garnsviken (21/11) På Garnsviken lätt vattentäckta is (5/12) 



  

Vallentunasjöns fina is (12/12) In mot rast i sol och värme (12/12) 

  

Solskensdag på Trehörningen och Ramsen (31/12) Härlig medvind på Norrviken (2/1) 



  

Motvind mot målet (2/1) Pröva-på på Garnsviken (6/1) 

  

Norra änden av Garnsviken (6/1) Trolskt ljus när vi svävar fram på Garnsviken (6/1) 



  

Snö på Gisslaren (9/1) Vällens fina is, överis börjar bildas (9/1) 

  

Ledaren bryter sönder överisen (9/1) Gruppen på Storsjöns fina is (15/1) 



 

 

Bland Storsjöns alla öar (15/1) Vällens fantastiska is (16/1) 

  

Många öar, vackert vinterlandskap (23/1) Ut mot Körnicka (den stora fjärden på östra delen av Storsjön) (23/1) 



  

Snabbare gruppen möter för svag nyis på Blacken (30/1) Medvindssträcka på Blackens stora ytor (30/1) 

 

 

Skokloster passeras på vattentäckt is (6/2) Rast vid Sjöö slott (6/2) 



  

Arnö huvud passeras (6/2) Skokloster (12/2) 

  

Wiks slott (12/2) Vikingarännets allt blötare bana (19/2) 



  

Deltagare på väg mot Kairo (19/2) Plogning av ny "kanal" (19/2) 

  

Tapper funktionär (Heléne) simmar hemåt (19/2) Liten råk och vindbrunn på Kudoxafjärden (6/3) 



  

Fikarast på Kudoxa (6/3) Åkning i upp- och nerförsbacke (6/3) 

 

 

Utspridda vid rast på Ådskärsfjärden, lite svagare (6/3) 
 



  

Fina passager utanför Sundskär (6/3) Den perfekta isen (6/3) 

  

Vindbrunn mot Vidinge (6/3) Medvind och sol i ansiktet mot Bromskär (6/3) 



  

Åkning längs hård iskant på fin is (20/3) Vindlande iskant, Stora Husarn (20/3) 

  

Kalle vid havet (20/3) Gruppen vid iskanten norr om Stora Husarn (20/3) 



  

Fin is längs strandkallarna, dåligt utanför (20/3) Längs badstränderna vid Ingarö (27/3) 

  

Längs fina klippor (27/3) Ingarös höga klippor (27/3) 



  

Mot solen och lunchen (27/3) Upp på klipporna för lunch (27/3) 

 


