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TÄBY KONSTSNÖSPÅR 10 ÅRS 
JUBILERAR
Säsongen 2018/2019 firade Konstsnö
spåret 10 år och vi kan bara konstatera 
att vår framgångssaga fortsätter. Längre 
spår, fler aktiviteter och tidigt öppnande 
av perfekta spår lockar fler besökare för 
varje år. I år hade vi drygt 61 000 besök 
på vår anläggning.

TÄBY KONSTSNÖSPÅR DRIVS HELT 
AV TÄBY IS:s IDEELLA KRAFTER
Konstsnöspåret har under nio år drivits i 
allians med Sundbybergs IK, men under 
hösten 2018 kom klubbarna överens om 
att TIS driver Täby Konstsnöspår i egen 
regi. Klubbarna har en samsyn i att det  är 
en naturlig brytpunkt för samarbetet, då 
klubbarna arbetar för permanenta anlägg
ningar inom respektive kommun. Vi som 
jobbar med och utvecklar spåret är entre
prenörer 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 ge
nom att sälja säsongskort och dagskort, 
samt genom samarbetet med sponsorer. 
Kanske är du som läser detta en tänkbar 
sponsor inför nästa säsong?

SNÖTILLVERKNINGEN
Att få till tidiga spår är en rejäl ut maning 
varje år och en kamp mot vädergudarna. 
Den här säsongen kom kylan i november 
och först lovade SMHI något dygn med 
minusgrader, men som så ofta hade man 
inte riktigt koll på minusgraderna. 

Det blev betydligt kallare än vad prognos
en indikerade och den 25 november sjö
satte vi en ny (väldigt begagnad) flotte i 
den övre dammen och drog igång ett antal 
snö    kanoner. Den 27 och 28 november var 
det 7 och ner till 11, vilket resulterade i 
en tidig, större snöhög som blev till stor 
hjälp längre fram.

Den mycket torra sommaren gjorde sig 
påmind även för Konstsnöspåret, då vat
tennivån i Ullnasjön hade sjunkit betydligt 
och påverkade tillrinningen i den nedre 
dammen. Den övre dammen där vi har våra 
pumpar hade också en ovanligt låg nivå 
och detta innebar att vi fick pumpa upp 
från den nedre dammen ovanligt tidigt. 
Det är ett krävande arbete, att efter varje 
påfyllning dränera 350 meter vattenrör på 
våra axlar, men det fick vi göra ovanligt 
många gånger den här säsongen. 

Det dröjde sedan till den 17 december 
innan kanonerna kunde starta igen för att 
åter stänga ner på morgonen den 18 de
cember. Ytterligare kyla gjorde det möjligt 
att köra för fullt i julveckan och på julafton 
var nio kanoner igång och vi hade tillräck
ligt med snö för att dra 1.7 km spår på 
rangen. På juldagen kl 04.00 stängde vi 
ner kanonerna och körde ut pist maskinen. 
Den fick arbeta hårt några dagar och da
gen innan Nyårsafton kunde vi öppna spå
ret. Kommunstyrelsens ordförande Erik 
Andersson klippte invigningsbanden till
sammans med Kultur & Fritidsnämndens 
ordförande Birgitta Kaasik och ett stort 
antal åkare kunde göra premiärträningen.



SPÅRET
Tidigt på hösten startade markförberedelser 
för att dra om spåret för att få till mer ut
manande backar, både uppför och utför. Träd 
fälldes, stubbar frästes bort och grävmaskinen 
jämn ade till och lade ut fyllnadsmassa. Åkarna 
uppskattade verkligen den nya slingan med 
en rejäl saxsbacke och nu blev hela spåret 
2.8 kilometer, med både två klassiska spår 
och ett skatespår. En familje och skidlekplats 
anordna des på rangen för dem yngre. Även i 
år anlade vi en något utbyggd Skicross med 
väldigt mycket snö. Vi har i år totalt tillverkat 
ca 25 - 30 000 kubik snö.

SKIDSKYTTE
Skidskyttet som flyttade in på Konstsnöspåret 
förra säsongen har utvecklats och fått både en 
bättre plats och även ett spår för straffrunda. 
Skidskyttet med luftgevär lockar fler och fler 
ungdomar som vill prova på och klubben har 
idag 1015 aktiva, varav en har kommit in 
på skid gymnasiet i Sollefteå. En spännande 
utveckling! Nästa säsong planerar vi en ännu 
bättre plats för skjutvallen, med möjlig het till 
belysning. Fler tränare ska gå tränarutbildning 
inför nästkommande säsong.
 



VAD BETYDER TÄBY KONSTSNÖSPÅR
Konstsnöspåret betyder mycket och för många allt. Stockholmsregionen har flest 
deltagare i Vasaloppsveckan och var skulle dom träna dessa snöfattiga vintrar 
om inte Konstsnöspåret fanns? Vi får många positiva inlägg och kommentarer 
från våra 8000 följare på Facebook. Sådant värmer!
Några exempel:

Utan Täby Konstsnöspår hade det inte blivit 
något Vasalopp!
Stephan Wilson, känd från TV och Vinterstudion 
bland annat, säger så här:

”Jag kommer vara Täby Konstsnöspår evigt 
tack  sam. Alla ni som har följt min resa, från  
Bambi på hal is till Vasaloppsskidåkare, känn er 
till vilken enorm startsträcka jag har haft. Att då 
få komma till en plats som Täby Konstsnöspår, 
som utstrålar så mycket värme, har betytt otroligt 
mycket. Då vågar man som nybörjare att fråga om 
hjälp, för utan hjälp kommer man inte långt. 

Idag är jag lite säkrare på skidorna och har 
vågat mig på andra skidanläggningar men Täby 
Konstsnöspår kommer alltid ha en speciell plats i 
mitt hjärta. Extra tack till de eldsjälar som ställer 
upp i ur och skur och på något sätt alltid lyckas 
trolla fram skidspår trots att vädergudarna ofta har 
en egen agenda. Vi ses ute i spåren!”

En profil som uppskattar Konstsnöspåret 
är Aron Anderson, senast känd från att 
ha vunnit i TVserien ”Vinnarskallar”, men 
framförallt från alla sina fantastiska äventyr:

”Täby Konstsnöspår har betytt väldigt 
mycket för mig, både i uppladdningen och 
i träningen inför mina sju Vasalopp. Att ha 
ett så fint spår nära hemmet är verkligen 
en förutsättning för mig för att kunna få 
ordentlig och tillräcklig träning. Dessutom 
blir spåret finare och fin are för varje år. 
Tusen tack för det fina jobb ni gör!”

Tusen tack för det fina jobb ni gör!

”Tack för i år, och nya backen 
blev grymt bra. Nästa år blir 
det säsongskort, trots att jag 
bor i Norrtälje.”

”Stort tack för ert engagemang allihop! Tack vare er och 
Täby Konstsnöspår klarade jag av mitt Vasalopp och 
Engelbrektslopp och fullbordade min första svenska 
klassiker! Jag vet inte hur många gånger jag har ramlat 
hos er när jag lärt mig åka, men utan er skulle det ha blivit 
extremt mycket svårare att klara detta, om inte omöjligt. 
Tack!”

”Tack för allt jobb ni lägger ner för att 
vi ska ha spår att åka i. Tjejvasan hade 
inte varit möjlig att genomföra utan 
träningen på Täby Konstsnöspår.”

”Stort tack för en helt fantastisk 
säsong! Morgonpassen i 
soluppgång har varit magiska.”

För alla duktiga barn och ungdomar som har utvecklats till framgångsrika 
skid åkare på kort tid betyder spåret allt. För hälsa och friskvård i alla åldrar 
fyller Konstsnöspåret en viktig roll.





TÄVLINGAR

Flera tävlingar har ägt rum på spåret 
under säsongen

DM individuellt 240 startande

Tjejskidan 140 startande

Norrskidan, 3 onsdagskvällar

arr: SIK, Väsby, Täby IS

ca 120 startande

Huvudstadscrossen  

Skicross tävling

177 startande

Visma Ski Classics 4 Kids 390 startande



VALLASERVICE
Under säsongen har vi genom vårt samarbete 
med SKI  STORAGE kunnat erbjuda vallaservice 
vid spåret på helgerna och även under natten. 
Man har kunnat lämna in sina skidor i spårets 
reception och sedan hämta dem igen dagen 
där på eller efter överenskommelse. Alla typer 
av valla service kunde erbjudas: motion, elit och 
tävlingsvallning.

TÄBY IS UNGDOMSVERKSAMHET
TIS har tack vare Konstsnöspåret haft en enorm 
utveckling och är i dag en av Sveriges största 
skidklubbar med 173 aktiva barn och ungdom ar.  
Totalt har klubben 469 medlemmar. 

Ofta är klubben största klubb på tävlingar, med 
startande i de flesta klasser. Klubben är mycket 
framgångsrik i tävlingssammanhang rent gene
rellt och den gångna säsongen i synnerhet. 
Några resultat som ”sticker ut lite extra”:

I Svenska Cupen som går över hela säsongen 
(bäst av 6 tävlingar) kom första års junioren 
(klass H1718) Måns Skoglund 3:a och hade 
ledartröjan under stor del av året.  

Måns blev också uttagen av Sveriges Olympiska 
Kommitté till UngdomsOS i Sarajevo för att 
representera Sverige, som en av fyra åkare.

I UngdomsSM tog våra tjejer 4 medaljer,
varav ett guld i lagtävlingen. 

På JuniorSM tog juniorerna 2 medaljer.

På DM hade Täby IS 65 startande och tog 17 
medaljer.

Täby IS medlemsantal ökning
de senaste 10 åren
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VISMA SKI CLASSICS 4 KIDS
För andra året i rad kom långloppens huvud
sponsor VISMA med sin stora trailer, som 
var tre våningar hög och åtta meter bred. 
Imponerande att stå högst upp och se ut 
över hela anläggningen. I den stora trailern  
fick barnen hämta ut sina nummerlappar. 

Tillsammans med Täby IS genomfördes en 
tävling utan tidtagning och fri start. Nästan 
400 barn deltog och genomförde loppet och 
i mål fick barnen en stor riktig medalj och 
en ”goodybag”. Scooby Doo fanns också 
på plats för att mingla med barnen. En riktig 
skidfest med många nöjda och stolta barn. 

 Flera skolklasser har lagt sina idrottsdagar 
på spåret med korvgrillning.

 Flera företagsevent har genomförts, där 
man har hyrt konferenslokal i klubbhuset 
och hyrt in teknikinstruktörer och föreläsare 
för att sedan praktisera tekniken på spåret.

 Flera utbildningar i skidteknik har genom
förts av kända skidprofiler.

ANDRA AKTIVITETER 
 Skidfabrikanter har ställt ut vid spåret och 
visat upp nyheter.

 15 nya kompletta skiduthyrningspaket av 
hög standard har införskaffats.

 Vissa sponsorer har bjudit in sina kunder 
eller anställda och hyrt in skidinstruktörer för 
utbildning i skidteknik på spåret. 

AKTIVITETER, EVENT OCH SPONSORER



MEDIA FÖLJER TÄBY KONSTSNÖSPÅR
Lokala 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 styrelsen i Täby Konstsnöspår
KlasGöran Ericsson

kg.e@telia.com

STORT TACK!

Till alla våra sponsorer och till alla som stödjer Täby Konstsnöspår på olika sätt!


