
Snöutbildning
Vintersäsong 2022-23



Snöläggning Kimstad GoIF Skidcenter

• 2 km skidspår + skidaktivitetsytor och stadion (motsvarar i sig ca 1,5 km spår)

• 6 snökanoner, pumphus max 20 l/vatten per sekund (1800 kbm vatten/dygn)

• Vattendamm ca 10 000 kbm, fylls på med 600 kbm/dygn från Motala Ström när det 
sprutas

• Snöbehov 400-550 h snöläggning = 15-25 dygn = 90-150 snöpass (om 6 pass/dygn)

• Personbehov beror på schemaplan, önskad tid mellan pass och önskat maxantal av 
pass



Historik

Säsong Kommentar
Premiär 

sprutning
Månader med 

tillverkning

Totalt antal 
timmar med 
tillverkning

Motsvarande 
heldagar Spårlängd Spårdagar

2018/19 Första säsongen 21 dec dec, jan 415 17 2 km 87

2019/20

Mild dålig säsong, tidig start, men 
väldigt milt och få 
sammanhängande kölddagar, bara 
600m (andra anläggningar öppnade 
inte ens)

29 nov
nov, dec, jan, 

feb
255 11 0,6 km 60

2020/21
Sen start, men sen bra. Ej ned till 
brunn 31 pga brunnshaveri

25 dec dec, jan, feb 520 22 1,7 km 70

2021/22

Bra säsong, 345h och 90% av 
behovet sprutat i nov/dec. Två nya 
stora kanoner ökade kapaciteten 
avsevärt

28 nov nov, dec, feb 440 18 2 km 131



Spår - Grön



Spår - Blå



Spår - Svart



Brunnar och elslingor (färgkodat)
- ALDRIG fler än 4 snökanoner per elslinga
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Bemanning

• 15-25 dygn = 90-150 snöpass (om 6 pass/dygn)

• 2-3 personer per pass 

• Tanke vid varje snöläggningspass: 

• En erfaren per pass; gruppen med erfarna minst 18 st (då blir det i snitt ett pass 
var tredje snöläggardygn)

• 1-2 snöläggare utan krav på erfarenhet per pass, minst 75 st

• Alla som är aktiva i eller har barn i Skidkul eller skidskytte ska göra två pass per 
familj
• Första gången för att lära och andra gången för att känna sig hemmastad

• Ett bra sätt att lära känna andra i skid- och skidskyttefamiljen och att stolt kunna känna 
delaktighet i snöglädjen som skapas



Veckoschema snöpass (länk snöschema) 
Krav ca 18 erfarna snöläggare + 75 snöläggare utan erfarenhetskrav

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

01-04

04-07

07-12

12-17

17-21

21-01

• 6 pass per dygn, varierad längd för att möjliggöra hel- eller halvdagsarbete inkl sömn

• Fyll i själv de pass i veckan du kan du kan vara snöläggare på under säsongen 

• Räkna med 5 – 10 pass per säsong för erfaren snöläggare, dvs fyll i 2 till 3 tider i veckoschemat
• Var tredje snödygn i genomsnitt

• Minst 2 pass per säsong för snöläggare utan erfarenhetskrav, dvs skriv upp på minst 1 pass i veckoschemat

• Svårt att planera långt i förväg?
• sätt upp på snöläggarlista i den fria kolumnen. När det blir kallt får man se vilka luckor som finns i schemat i närtid och var man kan hoppa in.

https://bit.ly/kimstadsnobemanning-2022-23


Krav ca 18 erfarna snöläggare + 75 snöläggare utan erfarenhetskrav

Var finns schema och information?
www.kimstadgoifskidcenter.se

http://www.kimstadgoifskidcenter.se/


Bemanning, grunder

• 2 eller fler personer närvarande varav minst 1 skall vara erfaren snöläggare

• OM det endast är en person närvarande ska det endast vara bevakande roll

• Om jobb behöver utförs så inväntas i första hand närvaro av ytterligare person

• I andra hand så hålls kontakt med annan person via telefon under pågående jobb

• I tredje hand meddelas annan person om var, när, vad som ska göras och uppskattad tid för detta och 
tid för när kontakt tas igen för meddelande att arbetet är slutfört 



Säkerhet

• Riskanalys och dess åtgärder utgör grunden i handhavanden som kan 
medföra risk – gör aldrig något som inte känns tryggt för en själv

• Visa handhavanden i praktik



Hur går det till att vara snöläggare

• Egen inskrivning av pass i grundveckoschemat

• Tilldelning av pass i snöbemanningsschema vid kall väderprognos
• Messengergrupp för info

• Utförande av snöpass
• Inför pass: klädval och ev matsäck/dryck

• Vid ankomst

• Uppgifter under snöpass

• Rapportering i snöbemanningsschemat

• Överlämning till nästa pass

https://bit.ly/kimstadsnobemanning-2022-23

