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Nästan alla skador vid skridskoåkning sker i samband med fall. En hjälm ger bra skydd för huvudet. Se 
upp för sprickor och hinder på isen som kan orsaka fall. 

Foto: Johan Porsby 

 



Sammanfattning 
Viktiga slutsatser: 

 Åk med sällskap, om du skadar dig vid plurr kan det vara svårt att ta sig upp själv 

 Hjälm skyddar mot huvudskador vid fall 

 På större vatten finns risk för isdrift 

Summary in English  
Key findings:  

 Skate in company with others 

 A helmet protects your head against injuries if you fall 

 Ice drift is a risk on big ice 



Erfarenheter från säsongen 
Under säsongen 2014/2015 gjordes något fler turer än under den föregående säsong, men mycket 

snöande begränsade skridskomöjligheterna på många håll. Få turer gjordes på saltis, Vänern, Vättern 

eller östra Mälaren. Under försäsongen fanns fina förhållanden i Jämtland, varifrån en film från 

Blanktjärn blev en viral succé med övre en miljon visningar på Youtube. Senare stod Dalarna i 

centrum där Siljan och Runn hade mycket fina förhållanden när de flesta andra sjöar var översnöade, 

och samlade skrinnare från både när och fjärran.  

Totalt gjordes 4523 (3142) turer med sammanlagt 25 097 (19 359) turdeltagare bland Skridskonätets 

föreningar enligt färdrapporterna (föregående säsong inom parentes).  

165 plurr och 84 olycksfall har noterats i färdrapporter och avvikelserapporter, vilket i förhållande till 

det antalet deltagare är strax under genomsnittet för de sju säsonger som SIG har sammanställt 

olycksfall och plurr. 35 avvikelserapporter har skickats in.  

Ett antal isflaksincidenter har skett på bl.a. Ånnsjön, Siljan och Mjösa i Norge. Risken för isdrift är 

svårbedömd och en ofta underskattad risk på större vatten. Mer om detta i slutet av rapporten.  

Många plurr sker vid bäck- och åmynningar samt i sund. Var försiktig där. I några fall har man skadat 

sig i samband med plurret och haft svårt att ta sig upp själv. Det är viktigt att åka med sällskap som 

kan hjälpa till om en olycka sker. Flythjälp (ryggsäck) och räddningslina är viktiga utrustningsdetaljer. 

I några fall har motljus nämnts som orsak till plurrningar. Var försiktig vid dålig sikt och undvik att åka 

rakt mot en bländande lågt stående sol.  

Nästan alla skador är orsakade av fall. Bland de allvarliga skadorna återfinns huvudskador, axlar ur 

led samt frakturer på armar och ben. Även bristning av lårmuskeln har rapporterats. Hjälm skyddar 

mot huvudskador.  

Vi har genom åren noterat en del allvarliga incidenter inträffat vid isspanning. Isspanning sker ofta i 

små grupper och på nylagda vatten med oklart isläge, vilket är riskhöjande faktorer. Det är därför 

angeläget att klubbarna utarbetar strategier för att göra isspaningen säker.  



Statistik 

Statistik från färdrapporterna från de sju senaste säsongerna 

Säsong Turer Deltagare Plurr Plurr per 
1000 turer 

Plurr per 
1000 

deltagare 

Olycksfall Olycksfall 
per 1000 

deltagare 

2008/09 4015 33 470 210 52 6,3 149 4,5 

2009/10 2396 16 940 111 46 6,6 60 3,5 

2010/11 3644 22 796 148 41 6,5 109 4,8 

2011/12 4234 27 059 165 39 6,1 106 3,9 

2012/13 5611 35 233 336 60 9,5 144 4,1 

2013/14 
 

3142 19 359 144 46 7,4 61 3,2 

2014/15 
 

4523 25 097 165 36 6,6 84 3,3 

Totalt 27 565 179 954 1279 46 7,1 629 3,5 

 



Isdrift 
Under den gånga säsongen inträffade flera incidenter och tillbud med isdrift.  

Under en tur på Ånnsjön i Jämtland i november hamnade tre privatåkare på isflak nära sjöns utflöde 

till Indalsälven. De tre lyckades hitta en väg till fast is när en vidgad spricka i isen senare krympte. 

Troligen var det en kombination av vind och ström som fick isen i rörelse, samt att det var öppet 

vatten nära sjöns utlopp.  

Lördagen den 7 februari hamnade 16 åkare från flera föreningar på drivande is utanför Gövik på 

Mjösa som är Norges största sjö. De kunde räddas med båt av den lokala räddningstjänsten. Orsaken 

till att isen började driva var troligen ett väderomslag med plötsligt stigande temperatur som fick isen 

att spricka upp i flak. Eftersom det var öppet vatten dit vinden blåste, kunde flaken snabbt börja 

driva iväg.  

Lördagen den 7 februari besöktes Siljan av många skridskoåkare från när och fjärran. Trots att hela 

sjön var islagd, blåste ett stort område med tunn is på norra Siljan upp i en hård nordlig vind. Det var 

många åkare ute på sjön, men ingen hamnade på drivande is. Kanske för att det var svårt att nå det 

drabbade området i den hårda vinden. Några åkare fick dock sin planerade färdväg avskuren och fick 

gå långa sträckor tillbaka på land. Följande onsdag fick tio åkare från flera olika grupper räddas med 

båt från ett flak nära fiskodlingen på västra Siljan. Helgen därefter blåste resterande delar av centrala 

Siljan bort under natten till söndag efter ett omslag från nordlig till sydlig vind. Vinden var relativt 

svag, men eftersom den blåste mot öppet vatten kunde isen lätt börja driva.  

Dessa incidenter visar att risken för isdrift inte bara finns på saltvatten och på Vänern och Vättern, 

utan även på andra större sjöar och på strömmade vatten. Mer om risken för isdrift finns att läsa is 

vår rapport från säsongen 2009/2010 

http://www.skridsko.net/dokument/dokument/sakerhet/2010-11-01-SIG-arsrapport-09-10.pdf . 
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