
 

 
 
 
Nieuwsbrief 1617 - nr 1  English edition (natuurijszweden.nl/onewebmedia/Newsletter%201617%20-%201%20eng.pdf) 
 
De eerste nachtvorst is gemeld, alle schaatsbanen zijn geopend, en in Zweden treft men voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen. In deze eerste van circa 6 nieuwsbrieven dit seizoen: Wat maakt Runn tot zo’n goede schaatsplek? Website 
ververst; De eerste schaatskalenders; Vliegen of rijden? 15% korting op de overnachtingsprijs; Actualiteit op Twitter en 
Facebook en Schaatsen in de Kerstvakantie? 
 
Runn: de beste schaatsplek 
Niks gaat er boven schaatsen op natuurijs in Nederland. Maar dat is er niet altijd (voldoende). Reden voor steeds meer 
mensen om uit te wijken naar een buitenlandse schaatsbestemming: de Weissensee in Oostenrijk, Runn, Orsa of 
Östersund in Zweden en andere lokaties zoals meren in Finland en China. 
Voor sommigen heerlijk wintersporten zonder de drukte van het skieen. En voor anderen: lekker in de buitenlucht een 
stukje toeren. 
Wat maakt het meer Runn bij Falun tot zo’n unieke lokatie? Als je het de (Nederlandse) bezoekers vraagt komen dezelfde 
pluspunten steeds terug: 
De natuur. Weliswaar zijn er geen imposante bergen 
rondom het meer, maar het meer heeft heel veel 
eilandjes en uithoeken, waardoor je zeer afwisselend 
schaats, terwijl het tevens heel wijds is. 
De rust. Er zijn geen grote wegen of vliegvelden in de 
buurt. Er zijn geen hordes toeristen, en de Zweden zelf 
gaan vooral langlaufen. Op het ijs is het echt heel 
rustig. Zelfs tijdens de Runn Winter Week, zelfs tijdens 
een stralend weekeinde, zelfs bij de grote toertochten: een paar minuten schaatsen en het meer is weer bijna verlaten. 
Buiten deze momenten heb je het ijs grotendeels voor jezelf: een enkele ijsvisser, een groepje andere schaatsers, een 
enkele vader of moeder met kinderwagen, meer kom je niet tegen. 
Het ijs. Nergens wordt er zo veel en zo vaak het ijs geveegd als op Runn. Zelfs de ijsmeesters van andere Zweedse 
schaatslokaties geven toe dat Runn-Is, de ijsvereniging van Falun, het beste werk aflevert. Door de breedte van de 
geveegde banen zijn er weinig scheuren. Door de lengte van de baan (tot 50 km) rijdt je niet hetzelfde rondje vele malen. 
Daarnaast zorgen de vele kleinere zijtakjes (door particulieren geveegd) ervoor dat je ook lekker een tijd kunt 
avonturieren. 
De bereikbaarheid. Het lijkt zo ver weg, Zweden. Maar het is juist zo goed bereikbaar. Vooral de korte vlucht en de 
aansluitende intercitytrein zijn populair. Maar steeds meer schaatsers pakken de auto. Zie ook later in deze nieuwsbrief. 
 

Website ververst 
De afgelopen weken is de website ververst. Alle informatie is bijgewerkt. Naast de vele foto’s op de pagina’s nu ook een 
foto-album met prachtige foto’s van onder ander onze hofleverancier Christian Andersson. 
Op vele plekken op de site een korte video om nog beter te zien hoe het schaatsen op Runn is. www.NatuurijsZweden.nl 
Om de informatie nog gemakkelijker te vinden: een extra pagina met veel-gestelde-vragen (FAQs). 
(natuurijszweden.nl/start/vragen/index.html) 

  



 
Eerste schaatskalenders 
De verschillende activiteiten zijn ondertussen gepland: (volledig overzicht) (natuurijszweden.nl/start/het-ijs/Schaatskalender1.html) 

 Zat 11 feb: de Skate4Air Daylight Challenge (max 50 deelnemers). Meer info: (www.skate4air.nl/daylight-challenge) 
 Runn Winter Week van 17 feb tot  26 feb. Meer info: (www.runnwinterweek.se/programma.html) 
 Vrij 17 feb: Runn 100k toertocht 
 Zon 19 feb - Runnskrinnet 
 Dins 21 feb - Runn 200k 
 Don 23 feb - KNSB toertocht 100 km 
 Weekend 25 en 26 feb – KPN Grand Prix Marathons 
 Zon 12 feb – De Vikingarannet – De beroemdste lange-afstandstocht in Zweden, niet op Runn, maar veel 

schaatsers maken een combi. Meer info: (vikingarannet.com/en/) 
 Elke zaterdagochtend (jan-mrt) – Techniektraining en rustige toertocht olv Dala Active Skaters 
 

De Nederlandse schoolvakanties dit seizoen: 
 Kerstvakantie: 24 dec – 8 jan 
 Voorjaarsvakantie Noord: 18 feb – 26 feb 
 Voorjaarsvakantie Midden en Zuid: 25 feb – 5 mrt 

In Zweden kent met een 4-daagse wintervakantie. Afhankelijk van de regio tussen 13 feb en 3 mrt. 
 
Let op: Van 16 tot 19 feb de Scandic Cup en Intersport Cup 2017 (skien) in Falun. Accommodatie is dan schaars! 
 
Vliegen of rijden? 
Vanaf Schiphol kunt u met SAS, KLM of Norwegian vliegen (vanaf €100 retour). U landt dan op Stockholm Arlanda. Vanaf 
hier kunt u met de trein naar Falun (een directe intercityverbinding van ruim 2 uur (vanaf €40 retour);  de laatste trein 
vertrekt iets na 21:00 uur). 
Vanaf Bremen, Düsseldorf Weeze vliegt Ryanair naar Stockholm Skavsta. Goedkoop vliegen (vanaf €40, maar let op de 
bagagekosten: €50). Om van dit vliegveld naar Falun te komen, is het huren van een auto het handigste.  Het is 260 km 
rijden naar Falun. Wilt u via Stockholm reizen, dan komt er zo'n 100 km bij. Zie ook (www.natuurijszweden.nl/start/reis/index.html) 
NB: stop uw schaatsen in uw koffer en NIET in de handbagage. 
 
Steeds meer schaatsers nemen liever de auto. Bij meer inzittenden is het voordeliger 
en in Zweden bent u flexibeler zonder dat u een auto hoeft te huren of op de bus 
hoeft te wachten. Het uiteindelijke aantal te rijden kilometers is afhankelijk van hoe 
lang u op de boot wilt doorbrengen. 
De minste zeekilometers heeft u als u naar Puttgarden reist, drie kwartier met de 
veerpont naar Denemarken en de rest met de auto  (tussen Denemarken en Zweden 
de brug). Vanaf Utrecht is Puttgarden bijna 575 km. Daarna is het 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.  
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 naar 
Malmö. Dan resten de volgende ochtend 714 km (Trelleborg) of 680 km (Malmö). 
Als u naar Kiel rijdt, kunt u met de nachtboot naar Göthenborg. Vanaf daar is het 
volgende ochtend nog 465 km tot de schaatsplek. 
 
Kijk ook op de autoreispagina (natuurijszweden.nl/start/reis/auto.html) van de website. 
 
De Zweedse wegen zijn ook 's winters goed te berijden en meestal erg leeg. Winterbanden zijn in Zweden verplicht. 



 
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
gebruik het speciale informatieformulier
 
 
Actualiteit op Twitter en Facebook
De nieuwsbrieven en website bieden u alle informatie over het 
houden ons dagelijks op de hoogte van de 
stand van zaken leest u op de facebookpagi
(twitter.com/natuurijszweden) te volgen. 
 
 

Schaatsen in de kerstvakantie 
Een terugkerende vraag: kan er in de kerstvakantie geschaatst worden? Tja, 
er valt wel iets over te zeggen: 
  
Normaal gesproken kan er eind december geschaatst worden bij Falun. Als het niet op het meer Runn zelf is (een groot 
meer), dan wel op één van de vele kleinere meren in de buurt. 
lokale schaatsclub Dala Active Skaters (
Eind december valt er meestal nog geen sneeuw: er zijn dus geen banen geveegd. 
moet zijn: de meren in Zweden worden gevoed door r
plekken. Alle veiligheidswaarschuwingen
(natuurijszweden.nl/start/het-ijs/veiligheid.html)
  
Sinds dit seizoen heeft Falun officiële schaatsgidsen: 
(outsidefalun.se/english/nordic%20skates.html) 
Daarnaast kunnen we je in contact brengen 
Christian Andersson. Een actieve lokale schaatser
meer gaat toeleggen op begeleide schaatstochten.
Deze lokale schaatsers kennen het gebied goed, weten waar er 
geschaatst kan worden en vinden altijd een geschikt meertje.
  
Volg NatuurijsZweden op Facebook en op 
actuele nieuws over de ijscondities. 
  
En mocht het nu allemaal extreem tegenzitten (wat ijsdikte betreft): 
Falun is geen straf om te zijn tijdens je vakantie ;
Het is een gezellig stadje, er zijn verschillende musea (waaronder een 
oude kopermijn) en je kunt er prachtig wandelen in fraaie na
Daarnaast zijn er verschillende andere kleine stadjes in de buurt, en ook een dagje Stockholm is (bijvoorbeeld per trein) 
goed te doen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
                                                                                                       
 
 
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst? Stuur ee
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 

speciale informatieformulier. (www.natuurijszweden.nl/forms/STF/STF.php) 

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 NatuurijsZweden

Een terugkerende vraag: kan er in de kerstvakantie geschaatst worden? Tja, het blijft natuurijs! Er zijn geen garanties, maar

Normaal gesproken kan er eind december geschaatst worden bij Falun. Als het niet op het meer Runn zelf is (een groot 
meer), dan wel op één van de vele kleinere meren in de buurt. Op Stora Vällan (5 km van Falun) zijn de schaatsers van de 

(activeskaters.se/) snel te vinden. Dit meer ligt als eerste dicht omdat het wat hoger ligt.
Eind december valt er meestal nog geen sneeuw: er zijn dus geen banen geveegd. Dat betekent wel dat je extra voorzichtig 

n in Zweden worden gevoed door riviertjes en kennen op - voor Nederlanders 
veiligheidswaarschuwingen zijn dus van kracht: nooit alleen schaatsen, veiligheidsuitrusting mee, etcetera. 

) 

schaatsgidsen: OutsideFalun.  
)  
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e schaatstochten.  

Deze lokale schaatsers kennen het gebied goed, weten waar er 
kan worden en vinden altijd een geschikt meertje.  

en op Twitter voor het meest 

En mocht het nu allemaal extreem tegenzitten (wat ijsdikte betreft): 
Falun is geen straf om te zijn tijdens je vakantie ;-)  
Het is een gezellig stadje, er zijn verschillende musea (waaronder een 
oude kopermijn) en je kunt er prachtig wandelen in fraaie natuur. 
Daarnaast zijn er verschillende andere kleine stadjes in de buurt, en ook een dagje Stockholm is (bijvoorbeeld per trein) 

                                                                                                         Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter

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

Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl
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Normaal gesproken kan er eind december geschaatst worden bij Falun. Als het niet op het meer Runn zelf is (een groot 
(5 km van Falun) zijn de schaatsers van de 

te vinden. Dit meer ligt als eerste dicht omdat het wat hoger ligt. 
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voor Nederlanders - onverwachte zwakke 
zijn dus van kracht: nooit alleen schaatsen, veiligheidsuitrusting mee, etcetera.  

Daarnaast zijn er verschillende andere kleine stadjes in de buurt, en ook een dagje Stockholm is (bijvoorbeeld per trein) 

Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter 

schaatsen@natuurijszweden.nl 
schaatsen@natuurijszweden.nl 


