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SÄSONGEN 2020/21  
– SNÖVINTERNS ÅTERKOMST!

Säsongen 2020/21 var den tolfte sedan 
starten för Täby Konstsnöspår. Efter den 
mycket varma och blöta fjolårssäsongen kan 
vi konstatera att vi fick en lång och efterlängtad 
snövinter med många fina skiddagar. Många 
besökare på konstsnöspåret vittnade om att 
detta kändes extra uppskattat och välkommet 
på grund av den utdragna isoleringen under 
den pågående pandemin.

Vintern började trevande, med relativt varma 
temperaturer under december, jul och nyår. 
Det var först i januari som snöproduktionen 
kunde köras igång, och spåret kunde 
äntligen öppnas lördagen den 16 januari. 
Det är något senare än genomsnittet för de 
senaste fem åren. Säsongens sista skiddag 
blev den 20 mars vilket är att betrakta som 
bra. Då hade den fina natursnön sedan länge 
smält bort, och spåret vid några tillfällen varit 
riktigt illa ute på grund av blöt nederbörd 
kombinerad med ihållande frisk vind. Det 
krävdes vid två tillfällen många timmars 

handskottning och plockande av grenar, 
kottar och skräp för att kunna fortsätta pista 
spåret, insatser som visade sig vara helt 
avgörande för fortsättningen.

Vår fina säsong känns också extra glädjande 
med tanke på att det in i det längsta var osäkert 
om vi ens skulle kunna öppna anläggningen 
på grund av pandemirestriktioner för idrotts
anläggningar, och utöver det lyckas förmå 
besökare att hålla avstånd och undvika 
folksamlingar. En hel del arbete krävdes för att 
utforma separerad in och utpassering samt 
att skylta tydligt för detta. Vi byggde också 
en veranda med tak utanför betalboden för 
att förebygga trängsel inomhus. 

Vi kan konstatera att det på det hela taget  
fungerade utmärkt. Det utbredda hemma
jobbandet hjälpte också till att sprida ut 
besöken mer jämnt fördelat över dagen, 
istället för som under normala förutsättningar 
koncentrerade besök till morgon och kväll. 
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MÅLET MED VÅRT ARBETE

Att driva och utveckla konstsnöspår i 
Stockholmsområdet är en verksamhet som 
kräver stora resurser och arbetsinsatser. 
Inom Täby IS Skidor gör vi detta ideellt och 
med tre målsättningar:

• Att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för att bedriva barn, ungdoms, och 
juniorverksamhet inom klubben.

• Att främja ALLA barn och ungdomars 
möjlighet till fysik aktivitet genom 
längdskidåkning. Därför åker alla upp till 
20 års ålder gratis på vår anläggning.

• Att erbjuda motionärer i norrort ett 
skidspår av högsta möjliga kvalitet, 
oavsett vilken nivå och ambition man har.

StafettDM kunde genomföras trots pandemin.

Stilarna för att ta sig upp för backen varierar.
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FORTSATTA INVESTERINGAR

Inför säsongen gjordes ytterligare invester
ingar i snöproduktionen. Vi avyttrade en 
snökanon med några år på nacken och köpte 
två nya. Kapaciteten för att pumpa fram 
vatten till snökanonerna höjdes, och detta 
innebär att vi kan utnyttja snökanonernas 
totala maxkapacitet vid kallare temperaturer 
än tidigare. Innan spårets öppnande kunde 
vi under långa perioder ha alla våra tio 
snökanoner i drift samtidigt, och dessutom 
dra nytta av de fina minusgrader som vi hade 
att jobba med.

Vi kan konstatera att denna investeringen 
i pumpkapacitet gav omeldebar effekt, 
och trots ett relativt kort tidsfönster med 
optimala förutsättnignar för snöproduktion 
kunde i tillägg till spåret på 2.9 kilometer 
både en skidlekplats för barnen på driving 
rangen samt en skicrossbana uppe i skogen 
skapas. Helt perfekt!

Lika viktigt som att kunna producera 
maximalt med snö på kort tid är att snabbt 
kunna flytta runt snökanoner, pumpvagnar 
och vattenrör när vindriktningen ändras eller 
snösprutning ska ske på en ny plats. Därför 
köpte vi även in ett ytterligare dragfordon for 
detta ändamål vilket höjde effektivteten.

Natursnön som föll i januari hjälpte oss 
också på traven, och skapade en inramning 
kring skidåkningen som vi inte sett på många 
år. Effekten blev en ”manurhuse”våg där  
all längdutrusning under några veckor i 
princip sålde slut i handeln. Som tur var 
hade vi också utökat vår hyrutrustning inför 
säsongen, och vi kan konstatera att vi aldrig 
varit i närheten av att hyra ut skidutrustning 
i sådan omfattning som denna säsong! Till 
barn och ungdomar lånar vi ut utrustning 
gratis vilket var extra uppskattat detta år. 

Slutligen jobbade vi på att förbättra belys
ningen längs med spåret, och två nya 
belysningsmaster uppfördes utmed driving 
rangen.

Det här med snösprutning är ingen enkel sak. 
Här Jonas Persson försjunken i djupa tankar 
flankerad av Leif Melin och Johan Balck.

Snösprutning på driving rangen.
 7 



TÄVLINGAR PÅ SPÅRET

Covid19pandemin begränsade möjlig
heterna att genomföra inplanerade tävlingar 
i stor omfattning, och exempelvis Visma Ski 
Classics 4 Kids kunde tyvärr inte genomföras. 
Evenemanget har tidigare år haft över 
400 deltagande barn. Restriktionerna  
medgav turligt nog öppningar för vissa 
aktiviteter för barn, och DMstafett för yngre 
klasser samt Täbycrossen kunde genomföras 
i Täby IS Skidors regi. Täbycrossen hade 
150 startande och var mycket uppskattad 
av deltagarna.

Fullt ös i växlingsområdet.
Ottilia Alvarsson pustar ut efter 
väl genomförd stafettsträcka.

Daniel Dahlqvist lotsar åkare 
på väg till starten i stafettDM.

Färdigbyggd tävlingsarena 
väntar på skidåkare i stafettDM.

Sexårige Harry Ahlgren nöjd 
och stolt efter sin första 
skidtävling, Täbycrossen.
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EN VÄXANDE KLUBB I STÄNDIG 
UTVECKLING

Täby IS Skidor fortsätter att utveckla 
verksamheten, har en stor tillströmning av 
nya aktiva och är alltjämt en av Sveriges 
största klubbar på barn och ungdomssidan. 
Verksamheten bedrivs året runt, med 
tyngdpunkt på höst och vinter. 20talet 
utbildade tränare planerar och genomför 
träningar flera gånger i veckan. Träningen 
är varierande, med rullskidåkning för alla 
grupper från det att barnen är sexsju år  
gamla till stavlöpning i backe, intervaller i 
skog och mark och olika styrkeövningar.

 

Klubben är nu också en av Sveriges största 
klubbar bland juniorer, med 20talet aktiva 
som går på något av landets skidgymnasier, 
från Mora till Sollefteå. I den av pandemin 
begränsade tävlingssäsongen hade vi  
flertalet deltagare i den tvsända säsongs
premiären i Bruksvallarna samt vid SM
tävlingarna som i år gick i Borås.   

I gröna gruppen tränar yngre barn. Här 
som synes taggade trots kyligt vårväder.

Sommarsamling för 
klubbens juniorer och äldre 
ungdomar. I förgrunden 
tränare Anders Lavén.

Det tävlas även på rullskidor. 
Här flyger Erik Nederheim fram 
på väg mot en guldmedalj vid 
UngdomsSM i Tanum.

Intervaller i Svennes myr 
sommartid. Anton Thermaenius 
steget före Arvid Karlsson och 
Hedda Fochsen.



SKIDSKYTTE 

Verksamheten inom skidskytte växer också 
starkt inom klubben, och vi har idag en 
stor grupp aktiva barn och ungdomar. 
Aktiviteterna pågår under hela året med 
skytteträning, träningsläger samt flertalet  
 
 

 
 
resor till regionala och nationella tävlingar. 
På konstsnöspåret byggs en skjutplats som 
nyttjas vid träning. Under barmarkssäsongen 
sker skytteträningen på anläggningen invid 
Gullsjön. 

SERVICE OCH SKIDLEKTIONER 

Flertalet aktörer erbjuder teknikträning på 
konstsnöspåret, och via vårt samarbete 
med Skistorage AB kan man även få sina 
skidor både slipade och vallade genom 
inlämning i spårboden. Detta utnyttjas och 
uppskattas  av ett stort antal besökare.  
 
 

 
 
Under den gågna säsongen hade besökare 
också förmånen att kunna ta skidlektioner 
från klubbens duktiga juniorer Calle Rune 
och Måns Skoglund. Calle och Måns 
genomförde detta som en del i skolprojektet 
Ung företagsamhet (UF) och studerar till 
vardags på skidgymnasiet i Mora. 

Nöjda och glada TISare efter 
regionmästerskap i Häverödal.

Koncentrerad anläggning.
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- Ia Wierup, VD Executive Health

VÅRA SPONSORER

För att kunna utveckla konstsnöspåret och 
finansiera nödvändiga investeringar är vi 
beroende av sponsorer och samarbets
partners. Vi är alltid intresserade av att 
diskutera olika sponsringsupplägg och sam      
arbeten. Täby Konstsnöspår erbjuder 
regionala och nationella företag möjligheten 
att kommunicera sitt budskap och exponera 
sitt varumärke på en av Stockholmsområdets 
bästa och mest besökta idrottsanläggningar.

Inom ramen för flera av de samarbeten vi 
har utnyttjar våra partners och sponsorer 
även anläggningen för friskvård och möten. 
Tycker du att detta låter intressant? Tveka 
i så fall inte att kontakta oss för en vidare 
diskussion redan idag.

Vi vill rikta ett stort tack till våra 
sponsorer!

- Jan Jonassen, VD Riskpoint

Man kan inte annat än imponeras av det arbete som 
genomförs för att driva Täby Konstsnöspår, och i tillägg till 
att träna inför Vasaloppet sponsrar vi också anläggningen. 
Genom detta stödjer vi arbetet med att utveckla spåret 
men når också vår målgrupp för företaget.

Jag är en passionerad längdåkare och känner personligen 
stor tacksamhet att det finns ideella krafter i kommunen som 
år efter år skapar en skidanläggning till stor glädje för alla 
längdåkare. Med tanke på vilken betydelse skidanläggningen 
dessutom har för att kunna skapa en fungerande 
ungdomsidrott vintertid ute och dess nytta för hälsan i 
allmänhet är detta något RiskPoint vill stödja. Vi sponsrar 
därför Täby Konstsnöspår och har dessutom genomfört både 
interna möten och lyckade kundeventet på skidspåret.
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Läs mer om vårt spår på  
www.tabykonstsnospar.se

Täby Konstnsöspår
 info@tabykonstsnospar.se

 facebook.com/
Tabykonstsnospar1

tabykonstsnospar Täby Konstsnöspår
tabyisskidor

Täby Kyrkby

ETT STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER!

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


