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In deze nieuwsbrief: Programma Runn WinterWeek – Kledingadvies – Zweedse schaatsen huren – Met vliegtuig en OV
naar Falun – 12 maal een echte (winter-) Zweed – Schaatsbeeldjes.

Programma Runn Winterweek
Nog een paar weken en dan is het zover: de Runn WinterWeek. Het blijft rustig op het ijs, maar er is in die periode
extra veel georganiseerd. Ijsvereniging Runn-Is doet er nog een schepje bovenop: de banen zijn spic en span in orde.
Zaterdag 10 februari
Skate4Air Daylight Challenge. Kilometers vreten voor het goede doel: van zonsopkomst tot zonsondergang.
De inschrijving is vol.
Vrijdag 16 februari
Toertocht 100km: De eerste toertocht van de Runn Winter Week 2018. Een mooie kennismaking met het harde
zweedse ijs en een goede voorbereiding op de 200km van dinsdag 20 februari
zaterdag 17 februari
Motorevenementen: Op zaterdag 17 en zondag 18 februari worden de Runn Motordagen georganiseerd. Van
ijsspeedway tot wedstrijden met gemotoriseerde sleden, voor de snelheidsliefhebbers is er veel te beleven.
De motorevenementen geconcentreerd rond de Strandvägen in Falun. Liever geen moto-geluiden? Schaats een
paar minuten naar het Zuiden en het is doordstil op het meer.
zondag 18 februari
Runnskrinnet: Schaats toertocht waarbij U zelf bepaalt hoe lang u wilt schaatsen. Naar gelang conditie en
schaatservaring schaatst u 30, 60 of 90 kilometer.
dinsdag 20 februari
Runn 200k: De Alternatieve Elfstedentocht van Zweden. Op deze dag wordt het ijs speciaal geprepareerd voor de
lange afstandrijders en heeft u de mogelijkheid om 200km te schaatsen op het beste ijs van Zweden.
donderdag 22 februari
Toertocht 100km: 100km tegen de elementen. Genieten van de rust en de natuur en toch afzien. Het wordt weer
een prachtige dag.
zaterdag 24 februari
Open Zweeds Marathon Kampioenschap: Voor het eerst zal Het Zweeds Kampioenschap Marathonschaatsen open
staan voor deelname uit andere landen. De klasse indeling zal binnenkort bekend gemaakt worden (via de website
www.Runnwinterweek.se)

Kledingadvies
Wat trek ik aan op het Zweedse ijs?
Een veelgestelde vraag. Het antwoord is sterk afhankelijk van hoe (lang) je schaatst en de lokale omstandigheden.
Voor een snelle training op het ijs is minder warme kleding nodig dan voor de hele dag op het meer rondzwerven.
Op een mooie, zonnige dag met temperaturen rond het vriespunt, krijg je het niet snel koud. Maar als het overdag
min 15 is, en er staat wat wind, is het zelfs met goede kleding uitkijken geblazen.
Zorg in ieder geval voor veel laagjes. Daarmee wordt het vocht (zweet) van je lichaam afgevoerd, en de luchtlaagjes
tussen de lagen kleding isoleren goed. Een eerste laag van polypropyleen (hiervan is de meeste thermo-onderkleding
gemaakt) is aan te raden. Sommigen hebben echter liever (Merino) wol.
De lagen erboven moeten ademen, vocht afstoten en niet benauwd aanvoelen. Hoe lichter het materiaal, hoe
comfortabeler.
Het buitenste jack kan een speciaal schaats- (of fiets-) jack zijn, ook weer opgebouwd uit een aantal lagen:
 een binnenlaag die waterdamp van binnenuit doorgeeft
 een isolatielaag die de lichaamstemperatuur op peil houdt
 een buitenlaag die het vocht van buitenaf niet doorlaat en de wind breekt.
Om een voorbeeld te geven: als ik een dag ga schaatsen op Runn, heb ik 3-4 lagen op mijn bovenlijf aan.
Bij het opstappunt leg ik een extra jack en een extra sweater aan. Mocht het kouder zijn dan verwacht, dan schaats
ik even langs en trek wat extra’s aan.
Als het winderig en/of heel koud is, begin ik met een laag extra. Zeker bij wind is een dun regenjack, of een jack dat
echt winddicht is, aan te raden.
Ook de broek kan het beste uit een aantal lagen bestaan. Als eerste een thermobroek, en dan een tweede thermolaag of een oude schaatsbroek. Als buitenste laag een schaats- (of hardloop-) broek. Deze zijn meestal van gevoerd
lycra zodat ze isoleren en de wind tegen houden.
Als ik ga wandelen en het is erg koud, vind ik een ski-broek lekker. Die is heerlijk warm (maar belemmert je
bewegingen wat teveel voor bij het schaatsen).
Op je hoofd minimaal een muts. Als je meedoet aan een georganiseerde tocht in de Runn Winterweek, is een helm
verplicht!
Is het koud/winderig, draag dan een skibril en zorg met behulp van een bivakmuts of een sjaal dat de rest van je
gezicht bedekt is.
Is het onder de min 10, controleer dan regelmatig bij elkaar het gezicht. Witte vlekken duiden op bevriezing: dat
worden stevige brandblaren die nog wekenlang voelbaar zijn!
Het is niet verplicht, en het ijs is meer dan dik genoeg (nu al zo’n 30 cm), maar in Zweden draagt iedereen een stel
ijs-priemen om de nek.
Draag liever wanten dan handschoenen: wanten isoleren beter. Wil je foto’s maken, draag dan in de wanten een
stel (merino) binnenhandschoenen. Je kunt er een touch-screen mee bedienen, en je handen koelen niet gelijk af
bij het maken van de foto.
Om mijn knieën te beschermen draag ik dunne kniebeschermers. Stop ze onder de buitenste broek, dan
verschuiven ze niet en je hebt geen knellende banden.
Afhankelijk van het soort schaatsen gebruik je
schaatshoezen. Baanschaatsen/noren zitten in het
algemeen nauwsluitend om je voet, en houden dus je
voeten niet zo goed warm. Gebruik zo dik mogelijke
hoezen.
De Zweedse kluunschaatsen hebben meestal wat
ruimere schoenen, die gevoerd zijn, of waar je dikke
sokken in aan kunt trekken.
Zie de video-review over noren versus kluunschaatsen
voor meer info over welke schaatsen geschikt zijn op
het natuurijs van Zweden: (https://youtu.be/f-5JiaQcBFQ)

Zweedse schaatsen huren
Met noren kun je uitstekend overweg op het ijs van Runn. Ongeveer de helft van de lokale schaatsers van Dala Active
Skaters draagt noren (de andere helft gaat net zo hard op Zweedse kluunschaatsen ;-)
Mocht je geen Zweedsekluunschaatsen hebben, en ze toch willen proberen, dan kun je dergelijke schaatsen huren bij
de Främby Udde. Dat is het gele ‘Pipi Langkous’huis direct aan de blauwe baan.
Je kunt desgewenst ook prikstokken meehuren (de Zweden gebruiken de prikstokken om de dikte van het ijs te testen –
nu niet meer zo nodig – en om sneller te schaatsen door een soort langlauf-slag te gebruiken waarbij de armen
meehelpen bij de afzet).
Zie de website voor een kaartje met de verhuurlokatie( natuurijszweden.nl/start/ter-plaatse/schaatsen-huren.html)

Schaatsen slijpen
Minnema tweewielers uit Kampen is ook dit jaar tijdens de gehele Runn Winter Week schaatsservice op locatie
aanwezig. Zij zijn gespecialiseerd in het slijpen van schaatsen en staan met deze schaatsservice bij de start en finish
om uw schaatsen te verzorgen. Zo kun je iedere tocht weer genieten van vers geslepen schaatsen met de juiste
ronding.
Onder het genot van een kop warme chocomelk, worden Uw schaatsen weer in topconditie gebracht!
De kosten voor het slijpen van schaatsen kunt U ter plaatse ook in euro's betalen.

Met vliegtuig en OV naar Falun
Met de auto naar Falun, of in Zweden een auto huren is geriefelijk en lekker flexibel.
Maar vliegen en je daarna per intercity naar het ijs laten vervoeren is heerlijk rustgevend. Je hoeft niet op het verkeer
te letten en niet bang te zijn voor gladde wegen of overstekende elanden.
Als je op Arlanda vliegt, vertrekt de intercity onder het vliegveld (te vergelijken met de treinen onder Schiphol).
Neem voldoende tijd voor het overstappen van vliegtuig op trein (bij het reserveren van je treinticket).
Je moet niet alleen wachten op je bagage, maar je hebt circa 15 minuten nodig om van de bagageband naar de
treinen te lopen. Op de website vind je een overzichtskaart van het vliegveld Arlanda:
(http://natuurijszweden.nl/start/reis/arlanda-kaarten.html)
Het treinstation ligt midden op het vliegveld, maar is niet heel erg opvallend. Volg de borden SKYCITY en midden in
de hal, aan de kant waar de vliegtuigen staan, vind je de balie.
Volg NIET de borden naar Stockholm Express (tenzij je eerst naar Stockholm wilt ;-)

Hier moet je NIET naartoe

Volg deze borden

Het is het voordeligste om je treintickets vooraf online te kopen. Daarvoor kun je terecht bij de site van de Zweedse
spoorwegen: https://www.sj.se/en/home.html#/ (in het Engels).
Ga je naar het STF hostel, dan zul je vanaf het centrum van Falun nog met een bus moeten. Koop in dat geval geen
treinkaartje naar Falun Centrum, maar naar Falun Stadszon. Het kaartje met het laatste stukje bus is dan inbegrepen.
Iets goedkoper, en het scheelt je gedoe met een los kaartje kopen.
(NB: als je Stadzon opgeeft, lijkt het alsof je reis een stuk langer duurt. Dat is schijn, want de geldigheidsduur van het
stadszone-kaartje – 2 uur – wordt als reistijd gezien. In werkelijkheid gaat bus 11, die je moet nemen naar het hostel,
elk kwartier en doet er 10 minuten over.)
Tussen Borlänge en Falun (het laatste stukje van je reis) ga je met een trein of met een bus. Asl je kaartje aangeeft dat
je moet overstappen op een bus, neem je vanaf het perron in Borlänge de roltrap omhoog, en sla je boven – in de
travese aangekomen – linksaf. Buiten het station hou je links aan en kom je bij de bushalte.

Elke bus die hier langs komt gaat naar Falun busstation. Om bij het hostel te komen stap je op busstation Falun over
op bus 11 richting Hosjö. Uitstappen bij halte Koppartorget. Rechtsaf de weg naar beneden (naar het meer) inlopen,
en de eerstvolgende afslag rechts vind je na 100 meter het hostel aan je linkerhand.
Als je in Borlänge overstapt op een trein, kom je aan op het treinstation van Falun. Vanaf dit station is het 5 minuten
lopen naar het busstation. Volg vanaf daar de aanwijzigingen hierboven.

12 maal een echte (winter-)Zweed
Natuurlijk wil je op het ijs laten zien dat je een echte Nederlander bent met een onnavolgbaar mooie schaatsslag!
Maar soms is het ook leuk om iedereen te laten denken dat je echt in Zweden thuishoort.
Twaalf tips “hoe gedraag ik me als echte (winter-)Zweed”. (mede gebaseerd op een artikel uit ‘The Local’
(https://goo.gl/zEtsBo)

Klaag niet over het weer
Maar zeg: “det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” (er bestaat niet
zoiets als slecht weer, maar alleen slechte kleding). Het is net zo afgezaagd als
“lekker weertje, niet?”, maar klinkt veel Zweedser.
Klaag wel over die watjes in Stockholm
Iedereen in Zweden kan het koud hebben – ondanks de opmerking hierboven –
maar volgens iedereen die niet in Stockholm woont (en dat zijn heel veel
Zweden), klagen de inwoners van Stockholm te vaak en te snel.
Discussieer over waar het Noorden van Zweden begint
Zweden vinden eigenlijk dat alleen de bewoners van Noord-Zweden echt
mogen klagen over donker en koud weer. Maar hoe ver naar het Noorden
moet je wonen om tot die groep te horen? Is dat al bij Falun? Of pas bij Åre? Of
pas boven de poolcirkel? Zweden kunnen hier langdurig over oneens zijn.
Blijf koffie drinken
Nauwelijks nodig om tegen een Nederlander te zeggen, maar drink nog een kopje koffie. Zweden zijn net zulke leuten
als wij. (Maar toch zijn er weinig koffiepunten langs het ijs – dat heeft meer te maken met het aantal potentiële
klanten: weinig tot zeer weinig).
Let op de tijd
Midden in de winter is het maar kort licht. Hou daar bij het maken van je plannen goed rekening mee. Je moet haast
wel vroeg opstaan, anders is het aantal uren daglicht wel erg weinig. Skate4Air heeft er zelfs een speciale goede-doelactie van gemaakt: de Daylight-challenge. Zo veel mogelijk kilometers schaatsen tijdens daglicht.
(www.skate4air.nl/daylight-challenge)
Spring bewust in een wak
Zweden zullen je voorhouden dat in het ijswater springen echt heel goed is voor je gezondheid. Maar dat is alleen
waar als je eerst in de – naast het ijs gelegen – sauna, kokend heet bent geworden. Dan kun je daarna in de sneeuw
gaan rollen of – kort – in het ijswater afkoelen. Een dergelijke sauna is te huur bij de Främby Udde
Ga lang-laufen
Zweden houden van buitensporten. Maar schaatsen is relatief minder populair dan langlaufen of alpine skiën. Overal
vind je loipes. Meestal dwars door het bos of door een landelijke omgeving. Als je kluun-schaatsen hebt, is de binding
vaak ook geschikt voor ski’s (die je bijvoorbeeld bij Lugnet kunt huren).
5° dooi? Jas uit!
Dit zie je ook wel in Nederland: van die geharde mensen die bij de minste of geringste warmte in een T-shirt
rondlopen. Na een paar dagen bij -15° schaatsen, kun je tijdens een dooidag best je jas uitdoen!
Klaag over het parkeerbeleid
Klagen over het parkeerbeleid is ook in Nederland gemeengoed. De Zweedse variant gaat vooral op tijdens de winter.
Als er veel sneeuw valt, moeten de sneeuwploegen genoeg ruimte hebben. Dan gaat het meestal het
‘datumparkering’ in: op even dagen mag je alleen parkeren aan de kant van de weg met even huisnummers. De
andere dagen alleen aan de kant met oneven huisnummers.
Met je gezicht in de zon
Er is niet zo heel veel zonlicht in de Zweedse winters. Dus wat je ook doet, waar je ook bent: zodra de zon schijnt, met
je gezicht in de zon gaan zitten!

Sla nooit een fika af
Nodigt een Zweed je uit voor een ‘fika’, sla die dan nooit af. Koffie met iets zoets erbij (meestal een kaneelbol) is een
belangrijk sociaal moment voor Zweden. Dat sla je niet af.
Schoenen uit
Een Zweed is te beleefd om het tegen je te zeggen, maar de gewoonte is dat je je schoenen uittrekt als je bij iemand
thuis
uis binnen komt. In het STF hostel is het minder strikt, maar ook daar trekken de meeste bezoekers hun schoenen
bij de voordeur uit. Het is ook wel praktisch, want er zit (bijna) altijd sneeuw en ijs onder je schoenen.

Schaatsbeeldjes
Als beeldend kunstenaar leg ik mij toe op het 'bevriezen' van beweging in staal. Van reststukken iijzer las ik compacte
beeldjes. Schaatsen is mijn voornaamste inspiratiebron.
De beeldjes worden op bestelling gemaakt, maar ik maak ook vrij werk, dat via de website www.FrozenSteel.nl te
koop is. Surf eens naar de site om je te laten inspireren.

Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen
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