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VÅRA SATSNINGAR OCH INVESTERINGAR INFÖR SÄSONGEN
Med senaste årens framgångar i minnet planerade vi för att fortsätta 
investera i vår maskinpark och anläggning för att kunna vara ännu mer 
effektiva. Vi räknade ju med att vintern skulle bli som vanligt.

• Vi grävde ner elen under vägen från transformatorn  
ner till dammen. 

• Flotten i dammen rustades upp. 

• Två nya Grindex lyftpumpar till övre dammen,  
som pumpar 30 l/sek 

• Köpte ytterligare en snökanon och hyrde en. 
Nu har vi 10 kanoner, vilket är nödvändigt när 
minusgraderna väl dyker upp. 

• Vi investerade och köpte ytterligare nya 
fräscha skidor, stavar och skidskor för 
uthyrning.



VARMASTE VINTERN I STOCKHOLM 
PÅ ÖVER 250 ÅR!
Årets vinter är Stockholms varmaste sedan 
väderobservationer började göras dagligen 
1756. Det visar data från Bolindercentret vid 
Stockholms universitet. Medeltemperaturen 
under årets vinter är + 2.6 grader. Det är 
5,6 grader varmare än medelvärdet för den 
250-åriga perioden mellan 1756 och 2005.

Under 2000-talet har årsmedeltemperaturen 
i Stockholm med omnejd i snitt varit mellan 
1,5 och 1,7 grader varmare än under 
perioden 1756 och 1900.

Vi får hoppas att detta är ett enstaka 
undantag och att vi får lite längre perioder 
med kyla nästa år. När vi sprutar med våra 10 
snökanoner vid -7/-8 grader får vi till riktigt 
mycket snö. Med tanke på den milda och 
uteblivna vintern, så blev årets konstsnöspår 
en riktig utmaning.

ÅRETS SNÖTILLVERKNING
De numer milda vintrarna ställer större krav 
på oss och vår utrustning, för att få till vårt 
populära Konstsnöspår. Säsongen är kort 
så det gäller att kunna öppna spåret så tidigt 
som möjligt - en riktig utmaning varje år.

Den 30:e november kl. 19 00 startade vi 
våra 10 kanoner. 40 timmar senare stängde 
vi ner för att plusgraderna tog över. Vi hade 
då fått till riktigt stora högar. Vi har aldrig haft 
så mycket snö så tidigt inför säsongen. Våra 
förhoppningar var då att det skulle komma 
ytterligare en köldknäpp och då skulle vi 
kanske kunna öppna ett spår till jul.

Tyvärr så uteblev minusgraderna, utom vid 
några korta tillfällen nattetid. Vi försökte 
att ta tillvara på alla minusgrader som 
uppstod. Det blev ca 30 timmar med några 
minusgrader. Däremellan varmt, regnigt och 
enormt blåsigt. Detta tog hårt på dom redan 
sprutade högarna, som sjönk ihop mer och 
mer. 

Det dröjde ända till 3 februari då SMHI visade 
en prognos som såg lovande ut i några 
nätter, men varmt på dagarna. Måndag 3/2 
startade 17.30 och stoppade 4/2 11.00. 
Startade 4/2 17.00 och stängde ner 5/2 
09.00. Startade 6/2 17.00 och stängde 
ner 7/2. Vid varje nedstängning måste hela 
systemet dräneras och snöslangar torkas i 
värme etc., vilket är jobbigt och tidsödande. 
Under veckan började vi samtidigt som 
vi sprutade snö att köra ut snö från dom 
tidigare befintliga högarna.

Pistmaskinen jobbade dygnet runt och 
på lördagen 8 februari kunde vi öppna ett 
rundspår på 1,1 km med två klassiska och 
ett skatespår.



ÅRETS SPÅR ÖPPNADE 8 FEBRUARI
När vi öppnade spåret blev det en rundslinga på 1,1 km med två 
klassiska spår och ett skatespår. Det var nog det längsta spåret i 
Stockholmsregionen i år som var mycket uppskattat. Vi hade öppet 
nästan fram till Vasaloppet V-9, vilket innebar att många kunde vässa 
formen dom sista veckorna innan.

Vi hade hoppats på att det skulle komma en riktig köldperiod, så 
att vi kunde göra spåret längre och få säsongen förlängd, men 
minusgraderna uteblev.                                 

Gå in på vår hemsida www.tabykonstsnospar.se 
och se hela drönarfilmen över hur spåret blev med 
uppbyggda kullar och motlut.



TÄBY KONSTSNÖSPÅR DRIVS HELT AV  
TÄBY IS:S IDEELA KRAFTER

Vi som jobbar och utvecklar spåret är entreprenörer och skidentusiaster 
som brinner för skidåkning och framförallt för att få barn och ungdomar 

att utvecklas inom sporten. Därför åker alla upp till 20 år gratis.

För övrigt finansierar vi verksamheten genom att sälja säsongs  - 
kort och dagskort, samt samarbetar med sponsorer. Vi har under 

11 år byggt upp vårt populära Konstsnöspår med nu över  
60 000 besök varje år under senaste säsongerna, 

dock inte den här säsongen. Vi har finansierat denna 
framgångssaga i stort sätt helt själva genom hårt arbete 

och stort engagemang.  

VASALOPPET
Representanter för Vasaloppet kom och gjorde 

reklam för Vasaloppsveckan och serverade 
blåbärssoppa under två helger, vilket 

uppskattades av åkarna.

VALLASERVICE
Även i år kunde vi erbjuda 

vallaservice vid spåret genom vårt 
samarbete med SKISTORAGE. 

Man kunde också lämna in 
sina skidor för preparering 

och hämta dom efter 
överenskommelse. Alla 

typer av vallaservice 
kunde erbjudas, 

motion, elit och 
tävlingsvallning.



TÄBY IS SKIDKLUBBS BARN  
& UNGDOMSVERKSAMHET
Täby IS Skidor är  i dag en av Sveriges 
största skidklubbar med närmare 200 aktiva 
barn och ungdomar och med  totalt över 
500 medlemmar.

Barn och ungdomsverksamheten är orga-
niserad i olika träningsgrupper beroende på 
ålder, Vit, Grön, Blå, Röd och Svart.

Alla våra tränare och ledare är utbildade av 
Svenska Skidförbundet.

Vi vill ge barn & ungdomar en god skidteknik 
och ett livslångt intresse för längdskidåkning.
Till nästa säsong har skidklubben 17 aktiva 
juniorer utspridda på skidgymnasier i landet, 
samt på hemmaplan i Täby. Kanske den 
klubb i Sverige som har flest juniorer på 
skidgymnasium.

Ofta är vi den största klubben på tävlingar 
med startande i de flesta klasserna.

Årets tävlingssäsong har varit fantastisk och 
den bästa  någonsin.

3 stycken från TIS Skidor blev uttagna till längdlandslaget för att 
representera Sverige i den Nordiska Juniorlandskampen, Tove 
Karlsson, Måns Skoglund och Ebba Karlsson.

USM GULD I Stafett D16

USM LAGSILVER

Måns Skoglund hade ledarvästen i Scandic Cup, men slutade 2:a

JSM LAGGULD för Juniorerna D17-18

JSM LAGGULD för Juniorerna H17-18

TIS 10-12 åringar vann ”Stjärnjakten” i Östersund

Stockholmslaget 3:a i Distriktskampen med 3 TIS åkare med

Och många andra fina resultat

Foto: Johan Oscarsson



TIBBLE GYMNASIUM STARTAR 
SKIDLINJE TILLSAMMANS MED  
TIS SKIDOR
Till hösten startar Tibble gymnasium en lokal 
idrottsutbildning (LIU) med inriktning på 
längdskidåkning, där man läser 200 poäng.

Anders Lavén, Täby IS juniortränare, blir 
huvudansvarig för programmet.

Foto: Bengt Lord

SKIDSKYTTE
Säsongen 2017/2018 flyttade Täby IS Skidskytte in på Täby Konstsnöspår 

och verksamheten har utvecklats sedan dess. Skidskyttet med luftgevär 
för ungdomar är både enkelt och säkert och lockar därför fler som vill 

prova på. Klubben har idag ett tiotal  aktiva ungdomar, varav en går på 
skidskyttegymnasiet i Sollefteå.

Skidskyttet Region Öst som Täby IS Skidor tillhör är en av 
de regioner i Sverige som har flest utövande ungdomar. En 

spännande utveckling! Ungdomarna tävlar både inom vår 
region och åker på nationella tävlingar.

Två skytteläger genomförs årligen, för-sommar 
och på hösten. Fler tränare och ledare har gått 

tränarutbildningar inför nästa säsong, så det finns 
resurser att ta emot fler intresserade.



VAD BETYDER TÄBY KONSTSNÖSPÅR
För alla duktiga barn och ungdomar som har utvecklats till framgångsrika 
skidåkare betyder spåret allt och för hälsa och friskvård i alla åldrar fyller 
Konstsnöspåret en viktig roll.

Konstsnöspåret har över 8000 följare på facebook och vi får 
många positiva och uppmuntande inlägg och kommentarer hela 
tiden.

ÄVENTYRAREN OCH PROFILEN  
ARON ANDERSSON
Aron vässade formen på Täby Konstsnöspår veckorna 
innan Vasaloppet.

”För mig är Täby Konstsnöspår alltid lika viktigt i 
min uppladdning inför Vasaloppet. Det var härligt 
att se kämparandan med spåren i år igen även 
att vädergudarna verkligen inte var på deras 
sida. Hoppas få åka många mil hos er 
nästa vinter! /Aron” Tack för att ni fixade 

förutsättningar att  
träna inför Tjejvasan

Tack för att ni finns och  
ert fantastiska arbete

Ni är konstsnöhjältar,  
tack för allt ni gör för oss

Imponerad av hur ni sluter 
upp jobbar när termometern 
sjunker mot nollan

Tusen tack för möjlighet 
till skidåkning i 
Stockholm och Täby

Som ni har kämpat, 
fantastisk presentation



VISMA SKI CLASSICS 4 KIDS
VISMA är långloppens huvudsponsor och 
följer 12 långlopp genom Europa med start 
i Italien och final i Norge. På sin väg upp 
till Vasaloppet stannade den stora  VISMA 
trailern till vid Täby Konstsnöspår för tredje 
året i rad, för att genomföra VISMA SKI 
CLASSICS 4 KIDS. Direkt från långloppet 
i Jizerska´ Padesa´tka  i Tjekien   anlände 
trailern till Arninge den 15 februari, för 
att genomföra VISMA SKI CLASSICS 4 
KIDS 16 februari tillsammans med Täby IS 
Skidklubb.

I den tre våningar höga och åtta meter 
breda trailern fick barnen hämta ut riktiga 
startnummer västar som dom fick behålla 
efter genomfört lopp som minne.

• Att stå högst upp och titta över 
anläggningen var populärt bland både 
barn och föräldrar. 

• Tävlingen genomfördes utan tidtagning 
och med fri start mellan 10.00 -13.00. 
Nästan 300 barn upp till 12 år 
deltog i år.  

• Vid målgång fick barnen en stor medalj 
och en ”goody bag”.  

• Lejonet Leon minglade omkring och 
välkomnade alla barn vid målområdet. 

• En riktigt lyckad skidag med många 
nöjda, glada och stolta barn.



Foto: Bengt Lord



STORT TACK TILL VÅRA SKIDÅKARE!
Den 22 februari skrev vi på facebook:
”Vädret har tagit hårt på spåret och vi kan inte göra mer, så nu kör vi in 
pistmaskinen för säsongen. Vi vill tacka alla glada och tacksamma åkare 
för den här säsongen, som har åkt och stöttat vårt Konstsnöspår.
Säsongen har varit mest kostnader och få intäkter, så du som 
känner lite extra för spåret och vill stötta lite extra, så är swish 
kontot  123 08471 29.
Stort tack!”

Gensvaret blev fantastiskt, med över 40 åkare som 
swishade in extra bidrag, sådant värmer.

Under dom sista två veckorna vi hade öppet var 
det 32 åkare som löste säsongskort för att stötta 
spåret.

Tack till er alla!

Hjältar, självklart  
ska vi swisha

Tack till er för allt 
jobb, bidrar gärna

Beundransvärt engagemang. 
Bidrag swishat, så hoppas vi 
på  bättre vinter nästa år

Fantastiskt arbete, mycket 
uppskattat och jag bidrar gärna, 
ser redan  fram emot nästa säsong



MEDIA FÖLJER TÄBY KONSTSNÖSPÅR
Media rapporterade från spåret och publicerade flera tidningsartiklar och rapporterade på 
sina webbsidor under säsongen.
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Läs mer om vårt spår på  
www.tabykonstsnospar.se

och följ oss på
facebook.com/Tabykonstsnospar1

För Täby IS Skidor och Täby Konstsnöspår
Klas-Göran Ericsson

k-g.e@telia.com

ETT STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER!

Tack för att ni stödjer oss, det betyder mycket för oss.

Täby Kyrkby


