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Från Skogsvallenens IP utgår det 7,5 km elljusspår och en vinterled mot Jälla. På delar av 
elljusspåren lägger vi konstsnö.

Vi startar snöproduktionen vid ca 5 minusgrader och för att anlägga 2 km spår krävs ca en 
veckas snöläggning. Vi lägger ett 40-60 cm tjockt snölager för att klara längre töperioder.  

Vår målsättning är att hålla bra skidspår från Lucia till Vasaloppshelgen, dvs. från mitten 
av december 2010 till första veckan i mars 2011. 

Åkkort 
För att åka längdskidor i konstsnöspåren vid Träffpunkt Skogsvallen i 
Storvreta tar vi ut avgifter i form av åkkort. Övriga skidspår ”gamla 
elljusspåret och vinterleden mot Jälla” är avgiftsfria.

Intäkterna går till drift och underhåll av spåren.

I övrigt finansieras spårskötseln med driftbidrag från sponsorer, Uppsala 
kommun och mängder med ideellt arbete.

Åkkortsavgifterna tas ut i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer från 2010. 
För mer information se sidan 4.

Café TRÄFFPUNKT
Öppettider 5 oktober – 13 mars.

Tisdag och torsdag kvällar kl. 18.00-21.00.
Lördagar och söndagar kl. 11.00-16.00

Vi öppnar gärna vid fler tillfällen om det finns önskemål från någon grupp. 
Hör då av er till SIK:s kansli på 36 64 11 eller per mail till storvreta-ik@telia.com.
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Teknikträning för vuxna
I samverkan med Team Sportia arrangerar vi teknikträningskvällar för alla, från 
nybörjare till dig som vill jobba mer med detaljer i skidåkningen.

Torsdag 13/1  Grunder i klassisk teknik
Torsdag 20/1 Stakåkning
Torsdag 27/1 Lätta backar ”uppför och utför”
Torsdag 3/2 Branta backar ”uppför och utför”
Torsdag 10/2 Skate teknik – Fristilsåkning 

Tävlingar
Lördag den 15/1  Distriktsmästerskap i fristil
Lördag den 22/1  Barnskidan
Lördag den 29/1  UNT-cupen/Storvretaloppet och Stafett för företags-  & kompislag
Lördag den 5/2 Barnskidan
Lördag den 12/2 Barnskidan
Lördag den 5/3 Barnens Vasalopp 

Barngrupper och ungdomsträning
Vi har grupper från åldrarna 6 år och uppåt.

Ombyte och dusch
Från och med att de första skidspåren är igång till säsongens slut kommer vi också att 
hålla två omklädningsrum öppna från kl. 09.00-21.00 (med undantag för jul- och nyårs-
helgen).

Mer information om event/öppettider m.m kommer att finnas på www.storvretaik.com.
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Vinterevent vid TRÄFFPUNKT Skogsvallen



TRÄFFPUNKT Skogsvallens skidanläggning når Du med bil, buss eller tåg. 
Åker Du bil via E4:an är det avfart 189 och sedan riktning mot Storvreta. Med buss är 
det Stadstrafikens linje 115 till hållplatserna Tistelvägen eller Skogsvallen. Det är bara ca 
50 meter till spårsystemet. Med Upptåget till Storvreta C och en kort promenad på ca 
5 – 8 minuter innan Du når spårsystemet.

Spårinformation
Information om spårkvaliteten finns på www.skidspar.se (länk finns på vår hemsida).

Åkkortsavgifter 2010/2011
Avgifterna gäller från 18år:  

Dagkort 40 kr
Årskort 400 kr (endast via kansliet) 
Årskort medl. i SIK  175 kr (endast via kansliet)
Medlemsavgift i SIK 225 kr (endast via kansliet)
Föreningar: Kontakta SIK för offert.

Våra försäljningsställen
ICA- SOLEN, Team Sportia i Uppsala, City Gross i Uppsala, SIK:s kansli, SIK:s Café Träffpunkten

Övrig information angående snögaranti, kontroller ev. avstängngningar finns på 
www.storvretaik.com.

Hur kommer Du till Skogsvallen?

Storvreta IK
Skogsvallsvägen 15, 743 40 STORVRETA
Tel. 018-36 64 11, e-post: storvreta-ik@telia.com 
Följ senaste nytt på www.storvretaik.com


