
Vi som bor så här långt söderut 
kan kanske inte räkna med vita 
vintrar – men när snön väl faller 
har vi fler möjligheter till vinter-
sport än man kan tro.

D en som är sugen på att 
testa längdåkning har alla 
möjligheter i Skåne. Fri
luftsområden som Skrylle 

utanför Lund och Bulltofta i utkan
ten av Malmö preparerar flera spår 
och ett antal golfklubbar, däribland 
Barsebäck, Vasatorp och Kungsmar
ken, samarbetar med skidklubbarna 
och drar spår när det är möjligt. På 
www.skidspar.se hittar du hela listan.

Vill du istället åka utför går faktiskt 
det också. Största anläggningen är 
Vallåsen på gränsen mellan Skåne och 
Halland. Här finns röda, grön och blå 
backar och möjlighet att hyra utrust

ning för den som behöver. Vånga
backen utanför Kristianstad ger ock
så chans till slalom på skånska. Tre 
olika nedfarter med olika svårighets
grad och skiduthyrning finns även 
här. Ornahög Alpincenter på Österlen 
drivs av Brösarps Alpina Skidklubb. 
Snöiga vintrar finns här en nerfart, 
155 meter som längst, och dessutom 
en lift som tar dig tillbaka till toppen.

Brösarps backar är dessutom ett 
eldorado för pulkaåkaren. Det må 
vara en brant klättring till kullarnas 
topp men belöningen är åk som är 
riktiga magkittlare. Ett annat pul

kaställe som kan rekommenderas 
är S:t Hans backar i Lund – så länge 
man ser upp för alla andra åka
re. Det händer att det blir trångt i 
backen.

Ofta krävs förstås inte så mycket 
för ett härligt pulkaåk, speciellt för 
ett litet barn där det kan mycket väl 
räcka med en upplogad vall i träd
gården. Även om en frusen vatten
pöl också kan vara nog för en första 
trevande skridskoupplevelse brukar 
det vara uppskattat att testa ett rik
tigt åk. När den första frustrationen 
över hur halt och klurigt det faktiskt 

är har lagt sig är det upplagt för en 
riktigt kul utflykt. För de minsta bar
nen finns dubbla skenor som spänns 
på den vanliga kängan. Välj själv om 
du vill åka skridsko på en isbana 
inne i stan, som i Folkets park i Mal
mö, eller om du föredrar en isrink. 
Ett naturskönt alternativ är att åka 
till någon av länets många sjöar och 
dammar. Krankesjön, Vombsjön och 
Häckebergasjön är några i raden. Då 
är det naturligtvis viktigt att vara 
helt säker på att isen är tjock nog 
och att alltid ha rätt utrustning med.

Läs om säkerheten på  
www.friluftsframjandet.se

Äventyr i snön

När snön faller och lägger sig som ett vitt och fluffigt täcke lockar det till pulkaåkning, änglar i snön, skid- och 
skridskoåkning.
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