
HÅLANDA. Allt fler upp-
täcker tjusningen med 
att åka långfärdsskrid-
skor.

Friluftsfrämjandet i 
Lödösebygden lär ut 
grunderna för den som 
vill prova på denna 
natursköna upplevelse, 
som det innebär att 
få glida fram över en 
frusen sjö.

– Det är motion och 
njutning på samma 
gång, säger Bengt 
Karlsson.

Att fara fram på spegelblank is 
i gnistrande vinternatur, med 
vinden i ryggen och solen i 
ansiktet. Det är de optima-
la förutsättningarna för dem 
som utövar långfärdsskrid-
skoåkning.

– Fast det gör inget om det 
ligger några centimeter torr 
snö på isen heller. Den utgör 
inget hinder för en skridsko-
skena, säger Bengt Karlsson.

Lokaltidningen följde med 
Friluftsfrämjandets eldsjä-
lar Bengt Karlsson, Göran 
Klang och Björn Åhlén till 
Holmevattnet i förra veckan. 
Trion ingår i Team Surprise, 
den grupp i främjandet som 
ansvarar för kurser inom lång-
färdsskridskoåkning.

– Varje år i november bjuder 
vi in till en inspirationsträff i 
vår klubbstuga i Lödöse, sedan 
träffas vi ett antal gånger för 

att lära ut grunderna för lång-
färdsskridskoåkning, både vad 
det gäller åkteknik och utrust-
ning, säger Bengt Karlsson.

I nybörjarkursen ingår 
också isvak och isdubbträ-
ning på isflak i Skepplan-
da simhall och ett prova-på-
tillfälle uppe vid Jennylunds 
isbana i Bohus.

– Säkerheten är a och o. 
Innan vi ger oss ut på natu-
ris ska alla känna sig bekvä-
ma med teknik, iskunskap och 
utrustning, betonar Bengt 
Karlsson.

Det går att åka långfärds-
skridskor i hela landet, flera 
gånger per vinter. Hur länge 
beror naturligtvis på vädret, 
men i normala fall brukar sä-
songen i Västsverige vara från 
mitten av december till slutet 
av februari.

Något för alla
– Långfärdsskridskor är något 
som alla i familjen kan utöva 
och utrustningen är inte spe-
ciellt dyr. Vid den här tiden 
på året, när isen ligger på sjö-
arna, känns det rätt att prio-
ritera några timmars skrid-
skoåkning på helgerna. Det 
är underbart att ge sig ut en 
fin vinterdag, packa ner skrid-
skorna och en rejäl matsäck. 
Lika roligt som det är att åka 
skridskor, lika njutningsfullt 
är det sedan att sätta sig till-
sammans vid lägerelden och 
grilla korv, säger Göran Klang 
och fortsätter:

– Vi i Friluftsfrämjandet ar-
rangerar gemensamma skrid-
skoturer under säsongen. Vi 
brukar informera om tid och 
plats på vår telefonsvarare. Vi 
har jättemånga fina sjöar att 

åka på i vårt närområde.
För Friluftsfrämjandet 

i Lödösebygden har lång-
färdsskridskor blivit en po-
pulär motionsform för både 
barn och vuxna.

Gemenskap
– Hos oss handlar det inte om 
att åka så långt eller så snabbt 
som möjligt, som kan vara 
fallet i en del långfärdsskrid-
skoklubbar. Här gäller det is-
tället att finna glädje och ge-
menskap kopplat till frilufts-
liv och natur. Hos oss är det 
viktigaste att ta hand om alla 
åkare utifrån deras förutsätt-
ningar och se till att de får en 
fantastisk upplevelse, säger 
Björn Åhlén.

Hur vet man att en is är 
säker?

– Friluftsfrämjandet och 
lokala klubbar i landet sam-
arbetar kring israpportering-
en och på våra organiserade 
turer undersöker vi isen innan 
vi beger oss iväg ut på sjön. 
En regel är att man aldrig åker 
ensam, säger Björn Åhlén.

– Att bedöma isar kräver 
både kunskap och erfarenhet. 
En erfaren åkare kan ganska 
säkert avgöra isens hållbar-
het med en ispik. Vad man 
alltid måste vara medveten 

om är att strömmar och va-
rierande djup gör att islagret 
aldrig är jämntjockt. Särskilt 
uppmärksam bör man vara 
vid sjöns inlopp och utlopp, 
bryggor, vass och broar, avslu-
tar Bengt Karlsson.
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Men lugn, det gäller bara för en veckas 
rekreation på både fjäll och i solstol.

Den 5/3 är vi tillbaka och det 
hoppas vi att ni också är...

Lotta, Mikaela, Marina

NU STÄNGER VINU STÄNGER VI!

Långfärdsskridskoåkning en naturupplevelse
– Friluftsfrämjandet i Lödöse lär ut grunderna

Efter en stunds åkning på sjöisen smakar det gott med gillad korv och varm choklad runt lä-
gerelden. Från vänster: Disa Åhlén, Bengt Karlsson, Björn Åhlén, Max Klang, Göran Klang, 
Tim Åhlén och Henrik Nyström.

FAKTA UTRUSTNING
Följande utrustning krävs för lång-
färdsskridskoåkning:
•  Långfärdsskridskor med tillhö-

rande kängor
• Isdubbar
• Ispik enkel eller dubbelpik
•  Ryggsäck som rymmer ungefär 

40-45 liter fungerar som flythjälp 
om den är packad med kläder för 
ombyte. Reservkläderna ska för-

stås ligga i vattentäta plastpåsar.
• Livlina
• Visselpipa
Var aldrig ute ensam på isen!
Is-tjocklek: Kärnis bör vara 6-9 cm på 
insjöis och havsis 10-12 cm.
Vill du uppleva långfärdsskridsko-
åkning? Hör av dig till någon av Fri-
luftsfrämjandets ledare.

Göran Klang visar upp två olika modeller av långfärdsskrid-
skor.

Allt fler väljer att upptäcka tjusningen med långfärdsskridskoåkning. Här är det en grupp från Friluftsfrämjandet Lödösebyg-
den som avnjuter en härlig vinterdag på Holmevattnet.

Dags att ge sig iväg 
ut på en tur. Björn 
Åhlén hjälper dot-
tern Disa på med 
skridskorna. Till 
höger sonen Tim.
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