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Göra och sköta curling-is 

1. Vid säsongstart 

Björkhallens Personal 

Björkhallens personal står för grundspolning, vit-färgning av grunden och markering av 

spelfält. Färgning av banorna sker med godkänd färg, Jet Ice (Ljungaverken) rekommenderas. 

Curlingklubben 

Curlingklubben tar nu över arbetet att skapa spelbar is. Detta arbete tar ca 1 vecka. Vattning 

sker med 20-25 gradigt vatten och helst då det inte är för kallt ute. Helst över 0 grader. Vid 

Spolning i för kallt väder finns risk att isen fryser på ovansidan vilket gör isen skrovlig. Vid 

spolning används det specialtillverkade munstycket (ca 1 m långt).  Var gärna två personer 

vid spolning, en som spolar och en som sträcker slangen och övervakar så man inte snubblar 

på slang eller hack. 

OBS! Innan varje spolning är det viktigt att spola ur det stillastående vattnet och eventuella 

luftblåsor i slangen någon minut innan isen spolas.  

• Vattenspoling sker 2 gånger per dag med minst 6 timmars mellanrum till dess att isen 

är jämntjock och plan. Detta innebär ca 5-7 spolningar (varierar mellan år). 

• Spolning sker tvärs över isen med en hastighet av ca ett steg i sekunden. När man 

kommit till kanten flyttar man sig ca 50 cm och spolar enligt ovan. Detta fortgår tills 

hela isen är spolad. 

• Före första spolning placeras hackhållaren på plats. 

• Efter sista spolningen körs med Ice-Kingen dubbla vändor med rakt blad och dubbla 

vändor med snedställt blad. Detta för att minimera den salt- och kalkaktiga beläggning 

som fällts ut i vattnet (bl.a. eftersom vi inte har tillgång till avjoniserat vatten). 

• Pebbla under hacken och skruva fast dem. 

• Banorna pebblas nu med munstycke märkt ”F” 2 ggr. Därefter körs med Ice-King: en 

vända med rakt blad och en med snedställt blad. Gör om denna procedur 2 ggr 

(pebbling+Ice-King). Avsluta med att dra mattorna över isen och pebbla.. 

• Dra sedan stenkistorna över pebblingen åt båda håll. Testspela för att se om stenarna 

”går lätt” över isen. Om det går trögt så gör om proceduren med Ice-King och 

pebbling till dess det går lätt.  
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2. Löpande underhåll 

Vid varje speltillfälle 

• Isen skrapas med Ice-King:en enligt fastställd metod (rakt blad + snedställt blad). Se 

”skrapning av is” nedan. 

• Dra mattorna över isen 2 ggr. 

• Lägg skydd över hacken. 

• Pebbla varje bana två gånger (fram och tillbaka) med pebblingsmunstycke märkt ”F”. 

Snabba rörelser fram och tillbaka. Se till att pebblingen täcker hela banan. Se 

”banpeppling” nedan. 

Anm: Om stenarna faller ut mot kanterna kan det vara bra att pebbla en extra gång 

utefter yttersidorna. 

• Dra stenkistan över pebblingen åt båda håll. (Dvs 8 vändor per bana). 

• Dra mattor över isen. 

• Klart för spel 

Mellan matcher 

• Dra mattorna över isen 1 ggr. 

• Lägg skydd över hacken. 

• Pebbla varje bana en/två gånger med pebblingsmunstycke märkt ”F”. Anm: Vid kall 

väderlek kan det räcka att pebbla banan en gång.  

• Dra stenkistan över pebblingen åt båda håll. (Dvs 8 vändor per bana). 

 

3. Nyspolning, vid behov 

Ny spolning kan ske var 6:e vecka eller vid behov (isen blivit dålig, t.ex. p.g.a. dåligt väder, 

minus-is e.dy.). Efter spoling körs med Ice-Kingen dubbla vändor med rakt blad och dubbla 

vändor med snedställt blad. Pebbla, dra stenkistan och filtmattan över isen och testa med 

stenar att det går lätt. Om det går trögt, peppla ytterligare en omgång och testa med sten. Detta 

upprepas till dess stenarna glider lätt. 

4. Om takdropp förstört isen 

Börja med att kapa ispucklarna med ICE-King:en och med rakt blad enligt schema. Därefter 

kan barkspade användas för att försiktigt skala bort resten av puckeln. Avsluta med att 

snedställa bladet på ICE-King:en och kör enligt schema. 

Använd aldrig barkspaden eller isskrapan innan is-pucklarna kapats med Ice-King:en. 

Enda undantaget är dropp under pågående match. Här får barkspade användas med 

försiktighet för att undvika gropar i isen. 
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5. Banpebbling 

Ställ dig på mittlinan för att backa till andra sidan  

• Sänk pebbel-munstycket parallellt med isen (eller något lägre så att du inte blir blöt) 

och börja ”svinga” armen fram och tillbaka, börja backa samtidigt. Viktigt är att arm-

svingen är tillräcklig kraftig så att hela spelfältet täcks. 

• Sving-tempot skall vara 16-18 dubbelsvingar/10sek (från höger till vänster och 

tillbaka till höger). 

• Gå-tempot  (jämn gång) är ca 45 sek för hela banan.  

• Börja och avsluta med att pebbla runt hacken 

• Höj munstycket distinkt för att avsluta vattenflödet. 

Anm: Skruva fast locket på pepplings-behållaren ordentligt så att inte vatten läcker ut. 

6. Skrapning av is 

Förberedelser 

• Curlingstenarna läggs ev. upp på rampen.  

• Kör maskinen till startläge enligt bild nedan. 

• Sänk ner maskinens blad. 

• Starta körning enligt nedan 

• Borsta av bladet efter varje ”runda” (ner och tillbaka). 

• Akta hacken när ni kör 

Hyvla med rakt blad 
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Hyvla med snedställt blad 

 

 

• Höj bladet på maskinen. 

• Rengör bladet med svamp. 

• Dra brynstålet försiktigt över bladet. 

• Olja in bladet (över- och undersida). 

• Kör maskinen till hemmaläge. 

• Se vidare ”löpande underhåll” ovan. 

 


