
!  

Bjuder in till vår populära 

  2 dagars förarutbildning  

             i Sandviken 
  

 

   

För vilka:   
Alla som arbetar med isbanor och isbanemaskiner!  
Plats:  

Forsbacka Wärdshus/Göranssons Arena  
Tid:     

20–22 Mars 
Varför:               
För att öka kunskapen om sin maskin.  
Säkerheten på och runt isbanan.  

Praktiska tips om hur man bygger upp och sköter en is. 
Om olyckan är framme, vad gör vi om isen spricker, olja på isen…  
Kursledare: 

Izomaskin:          Peter Wass, isbanemaskinen.  
ETM:                  Kenneth Weber, kylteknik.   
Rite Ice:              Hans Nyman, vatten och föroreningar på isen 
GNB:                  Tommy Pedersén, batteri och laddning 



Nyhet för denna kurs är att vi samlas redan kvällen innan kursen börjar.  

Detta gör vi för att många har ganska långt att åka och därför kanske inte orkar vara med på kvällens diskussioner.   
Vi minglar runt lite och sedan äter vi en gemensam middag vid 19 tiden.  

 

Vi kommer att bo på Forsbacka Wärdshus. Värdshuset har anor från 1782 och 
ligger vackert inbäddat i utkanten av den engelska herrgårdsparken i Forsbacka. 
Rummen är lite enklare än moderna hotell men är istället betydligt charmigare 
och har en hemtrevlig känsla. De flesta rum är dubbelrum, men det finns ett 
fåtal enkelrum och några 4 bäddsrum.  
Det finns även möjlighet att få vara med om en whiskeyprovning om några är 
intresserade. (provningen bokas på plats och ni betalar själva).  

 

På morgonen så samlas vi för gemen-

sam transport till Göransson Arena där 
vi kommer att ha både teoretiska och 
praktiska övningar. Första kursdagen 
avslutas med ett besök på vår verkstad 
i Österfärnebo för att se hur en isma-
skin ser ut under skalet.     

                           
Dag 3 

På morgonen sker utcheckning från hotellet och därefter åker vi med egna bilar till Göranssons Arena för fortsättning av kursen. 
(för er som kommer långväga ifrån med tåg eller flyg så löser vi transporterna) 
Vi fortsätter med teoretiska och praktiska övningar och kursen avslutas sedan med ett skriftligt prov 

Vad som ingår i kursavgiften:    
Middag dag 1, frukost, lunch och middag dag 2, frukost och lunch dag 3 
2 st. övernattningar med del i dubbelrum/flerbäddsrum, det finns bara ett begränsat antal enkelrum. 

Vi har satt ett tak på 25 deltagare, så först till kvarn gäller.  
Anmälan ska ske senast 12/3. 
Om avbokning sker senare än 12 mars, debiteras hela avgiften! 
(skicka gärna en ersättare).  

Pris:    

10,600: - + moms/deltagare.   

(deltagare utan boende 9,800: - + moms)  
   

Övriga frågor och anmälan till: 

Izomaskin Peter Wass 0291-206 81, 070-829 90 73, peter@izomaskin.se

mailto:peter@izomaskin.se

