
 

 
 
 
Nieuwsbrief 1718 - nr 2 
   
In Zweden wordt in het Noorden al volop geschaatst, in midden-Zweden op de kleinere meertjes. De echte vorst is nog 
niet ingetreden. In deze nieuwsbrief: Hoe schaats jij? – Accommodatie in alle vormen en maten - Autoroutes - Zweedse 
schaatsen of Noren? – Skate4Air Daylight Challenge - Lange latten. 
 
Hoe schaats jij? 
Schaatsen in Zweden wordt steeds populairder. Maar wat is nu precies ‘schaatsen in Zweden’? Want er zijn vele manieren 
van schaatsen (met als gemeenschappelijke delers: natuur, buiten en rust). Welke schaatsstijl heb jij, en waar moet je dan 
zijn? 
 
Avontuurlijk schaatsen op vers ijs 
Krakend vers ijs, weinig wind, en oneindige ijsvlaktes. Vele schaatsers genieten van het avonturieren in Zweden. Met 
volledige veiligheidsbepakking, in een groep, altijd onder begeleiding van een gids. Want het verse ijs kan, ook midden in 
de winter, verradelijk zijn 
Als dit jouw manier van schaatsen is, dan kun je je aansluiten bij de schaatsvereniging HLSK. Regelmatig 
gaan groepen van deze schaatsvereniging naar Zweden. Meer info: hlsk.nl (http://hlsk.nl/index.html) 
 
Een alternatief is het huren van een gids of je aansluiten bij een groep met gids. Daarvoor is op dit 
moment Iceguide de beste optie. Deze tochten starten in Stockholm.  
Meer info: Iceguide.se (http://iceguide.se/)  
 

 
 
Schaatsen als de locals 
Zweden gaan niet bij het eerste ijs massaal het ijs 
op: Zweden is dermate dun bevolkt dat er nooit 
sprake van ‘massaal’ zal zijn; Zweden zijn eerder 
langlaufers dan schaatsers (zie ook verderop in 
deze nieuwsbrief); en Zweden zijn niet bang dat het 
ijs het volgende weekeinde al weg is. Het ijs blijft 
immers 3 maanden liggen: kun je morgen niet 
schaatsen, dan ga je toch overmorgen. 
Veel Zweden zien het schaatsen als lekker buiten 
sporten: tussen de middag een klein stukje. Na het 
werk een rondje over het meer. Of relaxed met de 
kinderen: blokje hout mee in de rugzak, worstjes en 
broodjes. Naar een eilandje schaatsen en heerlijk 
lunchen.   



Regelmatig te zien: de hond uitlaten op het ijs, of een eindje schaatsen met de baby in de buggy of zoonlief op de slee.. 

 
Wil je ook lekker relaxed schaatsen zonder verder gedoe: gewoon naar één van de schaatsbestemmingen in Zweden 
komen, schaatsen mee, en genieten.  
Zie hier voor een overzicht van schaatslocaties. (https://goo.gl/GtKpVD) 
 
Lekker toeren 
De meeste Nederlanders komen naar Zweden om te toeren. Lekker de 
hele dag buiten, afwisselend schaatsen, mooie natuur en rust. 
Dat kan volop in Zweden.  
Wel zorgt de sneeuwval (normaal gesproken vanaf begin januari) ervoor 
dat je geveegde banen nodig hebt. Op de kaart zie je plekken waar er 
wordt geveegd. De langste (en breedste) geveegde baan vind je op Runn 
(bij Falun). Tussen de 30 en 60 km geveegde baan over het hele meer. 
Prachtige natuur: zowel de wijdsheid van het meer als de afwisselende 
doorkijkjes tussen de eilandjes door. 
Neem wel je eigen gezelligheid mee, want het is echt rustig op het ijs. Op 
een doordeweekse dag kom je zo’n 5 keer per dag andere schaatsers 
tegen. In de weekeinden zijn er iets meer mensen op het ijs, maar het 
blijft echt heel rustig op het ijs. 
Tip: er zijn weinig georganiseerde schaatsreizen naar Zweden.  
Je kunt wel lid worden van HLSK (zie boven), of van een 
schaatsvereniging of schaatsschool die regelmatig met een groep naar 
Zweden gaat.  
Zoals bijvoorbeeld InBalans uit Alkmaar.  
(https://goo.gl/gNjmQW) 
 
Prestatietocht 
Ook de meer prestatiegerichte schaatser kan in Zweden terecht. 
Op verschillende data en op verschillende plaatsen worden er (langere) tochten verreden. 
Bijvoorbeeld: 
10 feb - Skate4Air - daylight challenge op Runn. Schaats zo veel mogelijk kilometers in daglicht. 
Sponsorevenement. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief.  
16 februari – Runn Winter Week - Toertocht 100km  
17 feb - Siljanskrinnet, toertocht 30/60 km op het ijs van Orsa 
18 februari – Runn Winter Week - Runnskrinnet: Schaats toertocht waarbij U zelf bepaalt hoe lang u wilt 
schaatsen: 30, 60 of 90 kilometer 
20 februari – Runn Winter Week - Runn 200k: De Alternatieve Elfstedentocht van Zweden 
22 februari – Runn Winter Week - Toertocht 100km 
23 feb - Toertocht 10 - 200 km Luleå 
Zie de schaatskalender op de website (en de linkjes) voor meer informatie. (https://goo.gl/rReEoW) 
 

 



Accommodatie in alle vormen en maten 
Voor ieders smaak is er wel accommodatie te vinden. Zowel in Falun, in de omgeving en bij de andere schaatsplekken van 
Zweden. 
Omdat Falun veruit het meest betrouwbare (geveegde) ijs heeft, hier een kort overzicht van de mogelijkheden in en rond 
Falun. 
STF hostel Vandrarhem – Een paar minuten lopen van de centrale schaats-opstapplek. 
Uitstekend met openbaar vervoer te bereiken. Een eenvoudig maar gezellig hostel. 2-, 3- en 
4 persoonskamers. Voor groepen vanaf 15 personen is een apart gebouwdeel exclusief te 
huren. Wel een ontbijtzaal, geen restaurant. Gemeenschappelijke keuken gratis te 
gebruiken door gasten. Voor lezers van NatuurijsZweden.nl 15% korting op de overnachtingsprijs. (https://goo.gl/XWQSBZ) 
Bungalowpark Resort Framby Udde – Direct aan het ijs van Runn gelegen, 4 en 6 persoonsbungalows (stuga). De Framby 
Udde ligt buiten het stadje en is met openbaar vervoer lastiger te bereiken. Overdag is het restaurant de centrale koek-
en-zopie van Runn. ’s Avonds is het restaurant alleen op afspraak geopend. Meer info. (https://goo.gl/SAHcLx) 
Hotels – In het centrum van Falun liggen verschillende hotels. Naar het ijs is circa 10 minuten rijden of 15 minuten met de 
bus (plus 5-10 minuten lopen). De bus rijdt elke kwartier / half uur.  
Airbnb's en B&B's – in de buitenwijk van Falun op de noordoever van Runn bevinden zich verschillende Airbnb- en B&B-
adressen. Ook hiervoor geldt: circa 10 minuten rijden van het centrum van Falun en circa 15 minuten met de bus.  
De verschillende lokaties staan op onderstaand kaartje aangegeven 
Bezoek de hotelpagina op de website voor meer informatie over hotels, Airbnb’s en B&B’s. (https://goo.gl/cfDqnK) 
 

 
 
Wil je nog wat meer in de natuur, dan kun je ook buiten Falun overnachten. Deze overnachtingsplekken zijn alleen goed 
te bereiken met een eigen (huur-)auto. 
Näsets Marcusgård - Een grote boerderij in Furudal, een half uur rijden van Orsa en een uurtje rijden van Falun. Een 
Nederlands echtpaar biedt daar 2 vakantiewoningen aan, geschikt tot 10 en 6 personen. Uiteraard zijn er ter plekke ook 
nog vele andere activiteiten mogelijk.  
Svabensverk - Een 9- persoons vakantiehuis met wellnessvoorzieningen in het kleine dorpje Svabensverk, Ensviken, dat 
op 40 min. rijden van het Runnmeer ligt. In het piepkleine dorpje met maar 69 inwoners, wordt ook een 3 km ijsbaan 
geveegd voor de voordeur van het vakantiehuis, waarbij de eigenaar vaak de enige schaatser is.  
Mieps Huset B&B en Stuga - Midden in de natuur maar toch niet al te ver van de "beschaving" vind je in Zuid Dalarna: 
Mieps Huset (NL eigenaren). (2 1/2 uur rijden vanaf Stockholm). Een uitstekende plek om te langlaufen met o.a. een 
verlichte route in Nyhammar. Binnen een uur rijden vindt je twee 2 skigebieden. Iets meer dan een uur (naar het 
Noorden) rijden en je staat op Runn. De stuga Älg wordt verwarmd met elektrische radiatoren en een fijne houtkachel. De 
Weekprijs (6 nachten) is 420 euro voor de grote Stuga Älg (max 6 personen 1 2-persoonsbed en 4 1-persoons in de vorm 
van stapelbed/ bedstee), geen extra kosten, wifi en honden gratis. Geen omheinde tuin maar wel midden in het bos. 
Voor lezers van NatuurijsZweden.nl: 10% korting! Geef NIJS10 % aan bij de boeking. 
 
 



Autoroutes 
Steeds meer schaatsers kiezen voor de auto om naar het schaatsmekka Falun te reizen. Bij meer inzittenden is het 
voordeliger en in Zweden bent u flexibeler (om een uitstapje te maken) zonder dat u een auto hoeft te huren (of op de 
bus hoeft te wachten). 
Het uiteindelijke aantal kilometers is afhankelijk van hoeveel tijd u op de 
boot wilt doorbrengen. 
De minste zeekilometers heeft u als u naar Puttgarden reist, drie kwartier 
met de veerpont naar Denemarken gaat en vervolgens de gehele rest met 
de auto reist. Vanaf Utrecht is Puttgarden bijna 575 km. Daarna resten u nog 
zo'n 890 km tot Falun. 
U kunt dwars door Denemarken rijden naar Helsingør, daar een half uurtje 
op de veerpont naar Helsingborg waarna er nog zo'n 625 km naar Falun 
resten. Dit spaart zo'n 60 km ten opzichte van de vorige route. 
 
Wilt u wat minder rijden, overweeg dan om een nachtboot tussen Duitsland 
en Zweden te nemen. Vanaf Utrecht bent u na 505 km in Travemunde of na 
515 km in Kiel. 
Vanaf Travemünde kunt u met de TT-line naar Trelleborg, of met Finnlines 
maar Malmö. Dan resten de volgende ochtend 714 km (Trelleborg) of 680 
km (Malmö). 
Als u naar Kiel rijdt, kunt u met de nachtboot naar Götenborg. Vanaf daar is 
het volgende ochtend nog maar 465 km tot de schaatsplek. 
 
 
 
 
Zweedse schaatsen of Noren? 
Steeds meer rijders kennen de luxe van twee paar schaatsen: klapschaatsen voor op de baan en meer stevige schaatsen 
voor op natuurijs. Regelmatig vragen Zweden-gangers of je wel met klapschaatsen op Runn kunt schaatsen, of dat je 
alleen op Zweedse (of kluun-)schaatsen het ijs op kunt. 
Voorop gesteld: er zijn veel mensen die op klapschaatsen op het natuurijs van Zweden schaatsen (bijvoorbeeld alle 
professionele marathonschaatsers!). Dat kan uitstekend. 
De keuze tussen klapschaatsen en Zweedse- of kluunschaatsen is vooral smaakgebonden. Overal in Zweden en ook op 
Runn zie je Zweden op hun versie van kluunschaatsen rijden, soms inclusief twee prikstokken. Maar een groot deel van de 
schaatsers van de lokale schaatsclub Dala Active Skaters rijdt op Viking noren. Een enkeling heeft ze in Groningen op maat 
laten maken! 
Nederlandse schaatsers op Runn zie je op alle vormen van noren, maar ook op allerlei soorten kluunschaatsen. 
Enkele voor- en nadelen van de Zweedse of kluunschaatsen ten opzichte van (klap)-noren: 
 in het algemeen langere ijzers: je staat meer achterop de schaats 

en rijdt minder snel in een scheur (bij sommige exemplaren zijn de 
ijzers gevat in een driehoekig profiel zodat de schaats zichzelf 
eenvoudiger uit een scheur werkt) 

 een veel 'luiere' bocht aan de voorkant: de schaats gaat 
gemakkelijker over hobbels heen  

 extreem laag, je staat direct op het ijzer: meer stabiliteit 
 te gebruiken met 2 stokken: je gebruikt ook de kracht van je 

armen 
 dikkere ijzers: sterker, minder kans op een kromme schaats bij een 

scheur 
 sterkere koppeling zonder veren: minder fragiel dan klapnoren 
 meestal snelkoppeling: klunen op schoenen 
 minder strakke schoenen: warmere voeten 
 
maar ook: 
 langere ijzers: minder wendbaar, minder geschikt om bochten te rijden op een 400m baan 
 andere schaatsslag: je staat veel rechterop op kluunschaatsen, je schaatsstijl gaat wat weghebben van langlaufen 



 gladde schoenen: je kluunt weliswaar op schoenen, maar de zolen zijn smal en spekglad
 meer werken: in het algemeen vindt men dat het schaatsen op Zweedse schaatsen wel meer ontspannen is, ma

iets vermoeiender.  
 langzamer: de andere houding, de andere slag zorgt ervoor dat je iets minder snel schaatst
 spierpijn: de eerste dagen dat je met stokken rijdt, heb je gegarandeerd spierpijn in je armen
 
Op het natuurijs van Runn kun je - meestal
Runn een goede plek om de Zweedse schaatsen een keer uit te proberen. Zowel bij de Roxnäsviken als bij de Framby 
Udde kun je schaatsen en schoenen (eventueel met stokken) huren
 
Skate4Air Daylight Challenge 

Zaterdag 10 februari kun je deelnemen aan de prestatie/sponsortocht van 
Skate4Air: de Daylig
zonsondergang?
(nieuwe) sportieve 
jezelf) aangaan, gecombineerd met buitenactiviteiten, 
je uit om mee te gaan.

Ga voor de Zweedse beleving en ga back to basic
2018. Voor dit evenement zijn er een beperkt aantal
beschikbaar, dus zorg dat je erbij bent en schrijf je snel in!
Samen met ambassadeur Jochem Uytdehaage en instructeurs van
rij je geen kleine slingerrondjes, maar grote
in het ijs. Alle deelnemers finishen tegelijk bij zonsondergang. Rondom het 
schaatsen wordt een programma met Zweedse activiteiten georganiseerd. 
Je kunt je inschrijven mét of zonder vervoer en mét of zonder Skate4Air
kledingpakket. Daarnaast moet je sponsorgeld voor het goede doel bij 
elkaar halen. 
Lees meer op de site van Skate4Air. (https://www.skate4air.nl/daylight
  
 
Lange latten 
Het is veel Zweedser om niet te gaan schaatsen, maar te gaan langlaufen
Dat kan in Zweden echt overal. Rond Falun, rond Runn, vindt je overal 
Dwars over het meer heen langlaufen is ook erg populair en je vindt ook op Runn telkens vers gelopen loipes.
Alpine skiën is ook in de buurt van Falun 
ieder geval niet in de buurt van Falun) dus dat de pistes best moeilijk kunnen zijn, maar niet te vergelijken met die in de 
Alpen. 
De beste ski-gebieden vindt je bij Bjurså
Zie de website voor meer info en linkjes

 
 

gladde schoenen: je kluunt weliswaar op schoenen, maar de zolen zijn smal en spekglad 
meer werken: in het algemeen vindt men dat het schaatsen op Zweedse schaatsen wel meer ontspannen is, ma

langzamer: de andere houding, de andere slag zorgt ervoor dat je iets minder snel schaatst
spierpijn: de eerste dagen dat je met stokken rijdt, heb je gegarandeerd spierpijn in je armen

meestal - op beide soorten schaatsen uit de voeten. Heb je alleen (klap
Runn een goede plek om de Zweedse schaatsen een keer uit te proberen. Zowel bij de Roxnäsviken als bij de Framby 
Udde kun je schaatsen en schoenen (eventueel met stokken) huren. 

Zaterdag 10 februari kun je deelnemen aan de prestatie/sponsortocht van 
Skate4Air: de Daylight Challenge. Hoeveel kilometers rij jij van zon
zonsondergang? Skate4Air omschrijft het als volgt: “Ben je op zoek naar een 
(nieuwe) sportieve uitdaging, wil je een echte strijd tegen de elementen (kou, tijd, 
jezelf) aangaan, gecombineerd met buitenactiviteiten, dan is dit je kans. Wij dagen 
je uit om mee te gaan. 

Ga voor de Zweedse beleving en ga back to basic op zaterdag 10 februari 
Voor dit evenement zijn er een beperkt aantal startplaatsen 

beschikbaar, dus zorg dat je erbij bent en schrijf je snel in!” 
amen met ambassadeur Jochem Uytdehaage en instructeurs van Duosport 

een kleine slingerrondjes, maar grote ronden met nauwelijks scheuren 
in het ijs. Alle deelnemers finishen tegelijk bij zonsondergang. Rondom het 
schaatsen wordt een programma met Zweedse activiteiten georganiseerd.  

kunt je inschrijven mét of zonder vervoer en mét of zonder Skate4Air-
kledingpakket. Daarnaast moet je sponsorgeld voor het goede doel bij 

https://www.skate4air.nl/daylight-challenge) 

m niet te gaan schaatsen, maar te gaan langlaufen. 
Dat kan in Zweden echt overal. Rond Falun, rond Runn, vindt je overal goed onderhouden loipes
Dwars over het meer heen langlaufen is ook erg populair en je vindt ook op Runn telkens vers gelopen loipes.

van Falun mogelijk. Hou er rekening mee dat Dalarna geen echte hoge bergen kent (in 
ieder geval niet in de buurt van Falun) dus dat de pistes best moeilijk kunnen zijn, maar niet te vergelijken met die in de 

Bjursås, 20 km NW van Falun en bij Romme Dal, 40 km ZW van Falun.
de website voor meer info en linkjes. (https://goo.gl/KjBNb6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
meer werken: in het algemeen vindt men dat het schaatsen op Zweedse schaatsen wel meer ontspannen is, maar ook 

langzamer: de andere houding, de andere slag zorgt ervoor dat je iets minder snel schaatst 
spierpijn: de eerste dagen dat je met stokken rijdt, heb je gegarandeerd spierpijn in je armen 

op beide soorten schaatsen uit de voeten. Heb je alleen (klap-)noren, dan is 
Runn een goede plek om de Zweedse schaatsen een keer uit te proberen. Zowel bij de Roxnäsviken als bij de Framby 

Zaterdag 10 februari kun je deelnemen aan de prestatie/sponsortocht van 
s rij jij van zonsopkomst tot 
Ben je op zoek naar een 

uitdaging, wil je een echte strijd tegen de elementen (kou, tijd, 
dan is dit je kans. Wij dagen 

loipes. 
Dwars over het meer heen langlaufen is ook erg populair en je vindt ook op Runn telkens vers gelopen loipes. 

ening mee dat Dalarna geen echte hoge bergen kent (in 
ieder geval niet in de buurt van Falun) dus dat de pistes best moeilijk kunnen zijn, maar niet te vergelijken met die in de 

40 km ZW van Falun. 



 
15% korting op de overnachtingsprijs
Ook dit hele seizoen weer 15% korting op de overnachtingsprijs van het STF Hostel Falun 
Vandrarhem (de ideale uitvalsbasis voor het schaatsen) voor de lezers van NatuurijsZweden. 
De kleine letters: de korting geldt alleen voor de overnachtingsprijs, gebrui
informeren/boeken de code: NLFW03 of gebruik het 
(www.natuurijszweden.nl/forms/STF/STF.php) 
 
 
Actualiteit op Twitter en Facebook
De nieuwsbrieven en website bieden u alle informatie over het schaatsen op Runn
houden ons dagelijks op de hoogte van de 
stand van zaken leest u op de facebookpagina
(twitter.com/natuurijszweden) te volgen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
                                                                                                       
 
 
 
Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen 
Nieuwsbrief nr 1 met daarin: Website ververst 
schaatsplek – Helmplicht tijdens RWW 
schaatsinformatie - Schaatsen in de Kerstvakantie?
 
 
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "nieuwsbrief" naar 
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar 

15% korting op de overnachtingsprijs 
Ook dit hele seizoen weer 15% korting op de overnachtingsprijs van het STF Hostel Falun 
Vandrarhem (de ideale uitvalsbasis voor het schaatsen) voor de lezers van NatuurijsZweden. 
De kleine letters: de korting geldt alleen voor de overnachtingsprijs, gebruik bij het 
informeren/boeken de code: NLFW03 of gebruik het speciale informatieformulier. 

Actualiteit op Twitter en Facebook 
bieden u alle informatie over het schaatsen op Runn. Onze contactpersonen in Falun 

houden ons dagelijks op de hoogte van de (ijs-)omstandigheden en sturen regelmatig nieuwe foto’s. De meest actuele 
facebookpagina (facebook.com/natuurijszweden) of door NatuurijsZw

                                                                                                         Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter

Website ververst – De eerste schaatskalenders – Wat maakt Runn tot zo’n goede 
Helmplicht tijdens RWW - 15% korting op de overnachtingsprijs – Flextickets van KLM 

aatsen in de Kerstvakantie? (https://goo.gl/Ejcjed) 

nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door! 
verzendlijst? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl

een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl

Vandrarhem (de ideale uitvalsbasis voor het schaatsen) voor de lezers van NatuurijsZweden. 

. Onze contactpersonen in Falun 
omstandigheden en sturen regelmatig nieuwe foto’s. De meest actuele 

NatuurijsZweden op Twitter 

Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter 

Wat maakt Runn tot zo’n goede 
Flextickets van KLM – Buffelavond met 

schaatsen@natuurijszweden.nl 
schaatsen@natuurijszweden.nl 


