Nieuwsbrief 1617 - nr 2

English edition (natuurijszweden.nl/onewebmedia/Newsletter%201617%20-%202%20eng.pdf)

In Zweden hebben de schaatsers al een weekeindje kunnen genieten van natuurijs, maar de echte vorst is nog niet
ingetreden. In deze tweede van circa 6 nieuwsbrieven dit seizoen: Airbnb’s, hotels en B&B’s; Kluunschaatsen of Noren?;
12 maal een echte (winter-)Zweed; Schaatsbeeldjes; NatuurijsZweden-Blog

Airbnb, Hotels en B&B's
In de vorige nieuwsbrief las U over de twee meest handige overnachtingsplekken bij het meer Runn: het STF hostel
Vandrarhem, en het bungalowpark Framby Udde.
Een tikje luxer kan natuurlijk ook.
Falun heeft redelijk wat hotels, en een aantal Airbnb's en B&B's dicht bij de schaats-opstapplek.
Ik heb de verschillende adressen bij elkaar op een kaartje gezet, met de schaatsopstapplekken ingetekend.
Bezoek de hotelpagina op de website voor meer informatie (natuurijszweden.nl/start/overnachten/hotels.html)

Klap- of Kluun-schaatsen?
Ooit (vroeguh) was er een tijd dat je kon kiezen tussen houtjes of echte stalen noren.
Nu zijn steeds meer rijders gewend aan klapschaatsen voor op de baan en meer stevige schaatsen op natuurijs.
Regelmatig vragen Zweden-gangers of je wel met klapschaatsen op Runn kunt schaatsen, of dat je alleen op Zweedse
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. Op Runn zie je veel 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 komt zelfs naar Groningen om ze op maat te
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, maar
ook 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 - 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 Frambuy
Udde kun je schaatsen en schoenen (eventueel met stokken) huren.

12 maal een echte (winter-)Zweed
Natuurlijk wilt u op het ijs laten zien dat u een echte Nederlander bent met een onnavolgbaar mooie schaatsslag! Maar
soms is het ook leuk om iedereen te laten denken dat u 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-doel-actie
van gemaakt: de Daylight-challenge. Zo veel mogelijk kilometers schaatsen tijdens daglicht. (www.skate4air.nl/daylightchallenge)
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.
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 op veel plekken 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
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
Al enkele jaren leg ik mij toe op het 'bevriezen' van beweging in staal. Van reststukken
ijzer las ik compacte beeldjes. Nu de winter weer voor de deur staat, is het schaatsen
mijn voornaamste inspiratiebron.
De beeldjes worden op bestelling gemaakt, maar ik maak ook vrij werk, dat op de
website www.FrozenSteel.nl te zien is.
Surf eens naar de site om je te laten inspireren. Of be
bezoek de Facebook-pagina.

NatuurijsZweden Blog
Nieuw op de website: een blog met achtergrondverhalen.
De eerste twee blogs gaan over de vele vormen van ijs die de Nederlandse taal kent en
over de zeven redenen om niet zomaar ergens in Zweden te gaan schaatsen, maar
vooral op Runn.
Met een onregelmatig interval een nieuwe blog. (http://blog.natuurijszweden.nl/#home)
(En iets minder nieuw: foto-albums om alvast in de Zweedse schaatssfeer te komen – voorpret – of om achteraf na te
genieten). (natuurijszweden.nl/start/foto's/index.html)

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
gebruikk bij het informeren/boeken de code: NLFW03 of
gebruik het speciale informatieformulier
informatieformulier. (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
Runn.. Onze contactpersonen in Falun
houden ons dagelijks op de hoogte van de (ijs-)omstandigheden
omstandigheden en sturen regelmatig nieuwe foto’s. De meest actuele
a
stand van zaken leest u op de facebookpagina (facebook.com/natuurijszweden) of door NatuurijsZweden op Twitter
(twitter.com/natuurijszweden) te volgen.
Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen

NatuurijsZweden.nl
Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter

Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen
Nieuwsbrief nr 1 met daarin: Wat maakt Runn tot zo’n goede schaatsplek?; W
Website ververst; De eerste
schaatskalenders; Vliegen of rijden?;
?; 15% korting op de overnachtingsprijs; Actualiteit op Twitter en FFacebook;
Schaatsen in de Kerstvakantie? (natuurijszweden.nl/start/start
natuurijszweden.nl/start/start-2/nieuwsbrief1617-1.html)

Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst?
verzendlijst? Stuur een (lege) mail met aals onderwerp "nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl

