EN PRESENTATION AV VÅRT
KONSTSNÖSPÅR
SÄSONGEN 2017/2018

INGET KONSTSNÖSPÅR INGA SKIDÅKARE

S UCCÉN FOR TS ÄT T E R

för spåret ...

Årets säsong är den bästa hittills, längre
spår, flest antal besökare och vi öppnade
spåret tidigare än någonsin.
Men den här säsongen var också den
jobbigaste någonsin när vi startade
snöproduktionen. Vi var redo i november
med hela vår utrustning, lyftpumpar,
pumpvagnar, kanoner, generatorer, elkablar
och alla våra 800 meter vattenrör, som var
utlagda och klara att leverera vatten från
dammarna. Vi följde som vanligt SMHI och
deras prognoser när det gällde kyla och
minusgrader. Vi blev nog lurade många
gånger av att man sa att det skulle vara
minusgrader, men sedan blev det tvärtom.
Prognoserna har nog aldrig varit så opålitliga
och osäkra som den här säsongen. Enligt
SMHI var november varmare än normalt för
landet, främst i östra Svealand.
Helst vill vi ha många dygn i rad med kyla
och helst 8-10 minusgrader, så att vi får
ihop så mycket snö som möjligt vid ett och
samma tillfälle. Vi slipper då släpa ut all
utrustning så många gånger och framförallt
slippa stänga ner och dränera alla rören flera
gånger. Detta är ju förstås ett önskescenario
som hittills inte har inträffat under alla år.

Vi startade kanonerna första gången 12
december då det var endast några få
minusgrader, men blev lite lurade av SMHI
och vi kunde bara spruta 10 timmar för att
stänga ner tidigt på Lucia morgon, vilket
tog 4 timmar med dränering. Så här var det
flera gånger under december, 17 december
start 03.00 och stopp 6 timmar senare. 19
december uppstart och stängning efter 7
timmar. Start 22 december för att stänga ner
den 23:e på morgonen, men vi behövde inte
spruta snö på Julafton, då det var för varmt.
Sedan följde många timmar för pistmaskinen.
Vi fångade nog alla minusgrader som dök
upp under den här perioden och tack vare
att vi i år hade 9 snökanoner lyckades vi
få ihop så mycket snö att vi kunde öppna
1.1 km långt spår dagen före Nyårsafton 30
december.
Det fanns nu ett uppdämt behov hos
skidåkarna att komma igång och folk
fullkomligen vallfärdade till spåret. Gå
gärna in på vår Facebooksida och se vår
”drönarfilm” från premiären.

SPÅRET
Inför årets säsong markförberedde vi för att
få till ett längre spår än 2016/17 då spåret
var drygt 2 km. En extra slinga på toppen
av skogsslingan och dubbla spår på rangen
innebar att vi fick till 2.7 km spår både för
klassisk skidåkning och skate. Skogsslingan
blev nu lite tuffare och mer utmanande och
mer sammanhållande uppförsbackar, vilket
uppskattades av många.
Riktiga kylan kom lite senare i januari. Då
kunde vi spruta riktigt mycket snö till vår
mycket populära SkiCross, som även
den blev utbyggd med en extra slinga i
mitten av SkiCrossen. Även här gjordes
markförberedelser inför säsongen.
SKIDSKYTTE
Skidskyttet fick för första året en egen plats
på spåret i början av skogsslingan med
fyra skjutbanor för luftgevär. Detta fick stor
uppmärksamhet i Svenska Dagbladet direkt
efter OS, där det svenska landslaget hade
gjort succé. Intresset var stort bland våra
unga skidåkare över 10 år och inför nästa
säsong kommer skidskyttesektionen att
utvecklas ytterligare
ANTAL BESÖK PÅ SPÅRET
- NYTT REKORD
Antal besökare på spåret slog alla
tidigare rekord med en ökning på 37 %
mot föregående säsong. Drygt 62 000
besök blev årets besökssiffra, vilket är
helt fantastiskt. Vi har haft en ovanlig lång
säsong, tackvare att vi sprutade snö vid
varje minusgrad i december. Vi stängde ner
Annandag påsk den 2 april, vilket innebar att
vi hade spåret öppet i 13.5 vecka. Det är en
ökning med 35% mot förra säsongen, då vi
hade öppet i 10 veckor.

TÄVLINGAR
Flera tävlingar har anordnats på spåret under
säsongen med många deltagare.

Tjejskidan

173 startande

Huvudstadscrossen

200 deltagare

DM individuellt

220 deltagare

DM stafett

82 lag

Norrskidan SIK

67 deltagare

Norrskidan TIS

50 deltagare

Norrskidan Väsby

40 deltagare

”Visma Ski Classics
4 Kids”

430 startande

En tävling utan tidtagning och fri start.
Barnen hämtade riktiga nummervästar och
en Björn Dählie mössa i den stora Visma Ski
Classics trailern. Vid målgång fick alla en
riktig stor guldmedalj. 437 barn var anmälda
och det blev verkligen en skidfest med
många nöjda och stolta barn.
- Skidförbundet och SISU genomförde
utbildningar vid spåret.
- Konstsnöspåret genomförde en utbildning
i ämnet ”Vilka förutsättningar krävs för att
skapa ett bra konstsnöspår och hur går man
praktiskt till väga?” Kursen var ett önskemål
från Täby kommun och ”Föreningen stor
Stockholms kultur- och fritidschefer”. Det var
28 personer som deltog från kommunerna
Järfälla, Sundbyberg, Täby, Lidingö, Lida,
Södertälje och Värmdö.
- Flera utbildningar i skidteknik har
genomförts på spåret av kända skidprofiler.

UNGDOMSVERKSAMHETEN
Barn & ungdomsverksamheten i både
TIS och SIK har vuxit enormt, tack vare
Täby Konstsnöspår. Ungdomsträningar
har bedrivits av klubbarna vid spåret på
tisdagar och torsdagar samt på helgerna.
Tillsammans har det varit totalt ca 3 500
besök på träningarna. Klubbarna har deltagit
i många tävlingar runt om i landet med
goda resultat. Båda klubbarna har utbildat
fler ungdomstränare genom utbildningar i
Svenska Skidförbundets regi.
För oss som driver spåret är drivkraften
att ge barn och ungdomar möjlighet att
utöva längdskidåkning och utvecklas i våra
klubbar. Behållningen för oss är att se alla
glada och nöjda skidåkare i alla åldrar. Det är
betalningen för allt slit.

AKTIVITETER OCH EVENT
- VISMA SKI CLASSICS är
långloppscupens huvudsponsor, som har
en stor trailer som följer långlopps åkarna
runt om i Europa och i Skandinavien. I år var
man på plats under Vasaloppsveckan och
direkt efter Vasaloppet kom trailern ner till
Konstsnöspåret. Under veckan fram till 10:e
mars gjorde man i ordning den och när den
var färdig vart det en imponerande syn, 15 m
lång, 8 m bred och 3 våningar hög.
Lördagen den 10:e mars arrangerade
Visma tillsammans med Täby IS och Täby
Konstsnöspår ”Visma Ski Classics 4 Kids”.
En skidfest för alla barn och historiens första
långlopp för barn.

AKTIVA SPONSORER VID SPÅRET
- Den här säsongen har vi kunnat erbjuda
vallaservice vid spåret på helgerna, vilket har
varit mycket uppskattat. Vi har också haft
avtal med SKISTORAGE, som har erbjudit
vallaservice under natten. Lämna och hämta
skidorna i receptionen/boden.
- BAVARIA/BMW har bjudit på
blåbärssoppa och kexchoklad till alla
skidåkare VARJE HELG. Detta har varit
otroligt uppskattat.
- Vissa sponsorer har bjudit in sina kunder
eller anställda och hyrt in skidinstruktörer för
utbildning i skidteknik.

ANDRA AKTIVITETER
Skidfabrikanter har ställt ut vid spåret och
visat sina produktnyheter och lånat ut
utrustning för test.
- Vi har haft ett tjugotal par vallningsfria
skidor för lån och uthyrning i Receptionen,
vilket är nytt för i år. Har varit uppskattat av
många som har ”provat på”. Den servicen
bör utvecklas till kommande säsong.
- Flera skolor har haft sina idrottsdagar
på spåret, Skolhagen, Mörbyskolan,
Mellansjöskolan och Bergtorpsskolan.
- GIH var även i år på spåret med drygt 90
elever för utbildning i skidteknik.
VÅR MASKINPARK OCH UTVECKLING
AV SPÅRET TILL SÄSONGEN
2018/2019
Inför årets säsong hade vi 9 kanoner att
tillgå, men för att kunna öppna spåret tidigt

och ett så långt spår som möjligt behöver vi
mer utrustning. Vår ambition är att ha minst
två kanoner till och den utrustning som krävs
för att kunna ha tre sprutstationer.
Nästa år firar Täby Konstsnöspår 10-års
jubileum och då vill vi satsa lite extra, men vi
behöver fler sponsorer. Är du en av dom?
TÄBY KONSTSNÖSPÅR DRIVS HELT
AV IDEELLA KRAFTER
Konstsnöspåret ägs och drivs av Täby IS
Skidklubb (TIS). Vi som jobbar och utvecklar
verksamheten är entreprenörer och skidentusiaster som brinner för skidsporten och
framförallt för att få barn och ungdomar att
utvecklas i sporten. Därför åker alla upp till
20 år gratis. För övrigt finansierar vi verksamheten genom att sälja säsongskort och
dagskort och genom samarbete med sponsorer. Kanske du som läser det här kan vara
en tänkbar sponsor inför nästa säsong?

MEDIA FÖLJER TÄBY KONSTSNÖSPÅR
Lokala media rapporterade från spåret och publicerade flera tidningsartiklar och
rapporterade på sina websidor under säsongen. Svenska Dagbladet, Mitti Täby, Täby
Nyheter och Sveriges Radio P4 Stockholm direktsände från spåret.

STORT TACK!
Vi vill tacka alla som stödjer Täby Konstsnöspår på olika
sätt, som gör det möjligt att driva och utveckla spåret.
Våra sponsorer, ideella krafter i klubben, Täby kommun,
Stockholms Idrottsförbund och alla andra som har
hjälpt till och stöttat Täby Konstsnöspår.

Läs mer om vårt spår på
www.tabykonstsnospar.se
och följ oss på
facebook.com/Tabykonstsnospar1

sprida.se

För styrelsen i Täby Konstsnöspår
Klas-Göran Ericsson
k-g.e@telia.com

