Nieuwsbrief 1617 - nr 3

English edition (http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Newsletter%201617%20-%203%20eng.pdf)

In deze derde nieuwsbrief: Het ijs!; Schaatsmaat gezocht?; Andere schaatsplekken; Actuele ijscondities; Busreis;
Tiendelig reisverslag; Foto's op website en Facebook.

Het ijs!
De winter kent in Zweden een wisselende start. Al vroeg in november kon er geschaatst worden, maar alleen op de
hoger gelegen of noordelijke meertjes. Sindsdien is het elke week anders. Het dooide, vroor, dooide, vroor, sneeuwde in
snelle afwisseling. Tussendoor werd er geschaatst, soms met natte voeten en soms door een laagje sneeuw.
Op een enkele plek (zoals Mora en Orsa) waar de ijslaag dik genoeg was toen het begon te sneeuwen, is een (korte)
baan geveegd. Op Runn is het ijs nog te dun om de veegmachines te dragen.
Ondertussen dooit het weer in midden-Zweden (21
december). Het voordeel is dat de laag sneeuw verdwijnt.
Maar het is afwachten of de voorspelde vorst stevig
genoeg is voor schaatsbaar ijs op de grotere mere.
Naar verwachting kan er tussen Kerst en Oud en Nieuw wel
op de kleinere meren worden geschaatst (disclaimer: het is
en blijft natuurijs! Ook NatuurijsZweden kan het weer niet
goed voorspellen ;-)
Als je gaat schaatsen waar nog geen banen zijn geveegd:
wees extra voorzichtig. De meren in Zweden worden
gevoed door riviertjes en kennen dus zwakke plekken. Alle
veiligheidswaarschuwingen zijn dus van kracht: nooit
alleen schaatsen, veiligheidsuitrusting mee, etcetera.

Schaatsmaat gezocht?
Soms krijg ik de vraag naar een schaatsmaat. Het wordt immers afgeraden om alleen het ijs op te gaan.
(Zodra er een baan is geveegd is het ijs – op de baan - absoluut betrouwbaar, maar het is erg rustig op het ijs. Dat
wil zeggen dat als je onverhoopt valt, het zo maar enkele uren kan duren voordat er iemand langs komt. Het
gevaar zit dan in de onderkoeling.)
Helaas heb ik geen lijst met potentiële schaatsmaten. Maar er zijn wel wat mogelijke oplossingsrichtingen:
In februari gaan er altijd veel mensen naar Falun. In het STF Hostel zitten in die maand veel schaatsers, ook
mensen die alleen gaan. (http://natuurijszweden.nl/start/overnachten/STF-Vandrarhem.html)
Optie 1: Boek een kamer in het hostel, en ga ’s avonds en ’s ochtends in de eetzaal en in de keuken buurten.
Optie 2: Ga naar Falun tijdens de Runn Winter Week en schrijf je in voor één van de georganiseerde tochten
(bijvoorbeeld de 90 km toertocht of de 200 km toertocht) (http://natuurijszweden.nl/start/het-ijs/Schaatskalender1.html)
Optie 3: Ga in het weekeinde en sluit je op
zaterdagochtend aan bij de wekelijkse techniektraining
gevolgd door een rustige toertocht onder leiding van een
schaatser van de plaatselijke schaatsclub. Daar doen elke
zaterdag redelijk wat mensen – ook Nederlandse
schaatsers – aan mee. Dan kun je kijken of er bij die groep
iemand zit die de dag erop samen op wil schaatsen.
Optie 4: plaats een bericht op de Facebook-pagina van
NatuurijsZweden en vermeld wanneer je wilt gaan, hoe
goed / lang je schaatst en hoe men je kan bereiken.
Optie 5: als je (regelmatig) op een schaatsbaan schaatst:
hang een bericht op op het mededelingenbord (met
dezelfde info als bij optie 4).

Optie 6: sluit je aan bij de plaatselijke schaatsclub (schaatstrainingsgroep). Deze hebben bijna altijd wel een vraag/ aanbodrubriek op hun website.
En sinds een week is er ook een
Optie 7: boek een plek bij de (groeps-) schaatsreis van Comforttouring. Een bus/hotel trip van 19 tot 23 februari,
met de mogelijkheid deel te nemen aan de Zweedse alternatieve 11-stedentocht.
(http://www.comforttouring.nl/winterweek-zweden/). Zie ook verderop in deze nieuwsbrief.
Het STF Hostel in Vandrarhem ziet schaatsers graag komen. Gebruik de kortingscode van de website en krijg 15%
korting op de overnachtingsprijs (http://natuurijszweden.nl/start/overnachten/STF-Vandrarhem.html) (Tip: gebruik het webformulier
(http://www.natuurijszweden.nl/forms/STF/STF.php) om snel en eenvoudig te informeren naar vrije kamers en een prijsopgave).

Andere schaatsplekken
NatuurijsZweden.nl biedt vooral informatie over schaatsen op het
meer-met-de-duizend-eilanden Runn.
Daar weten we het meeste van af en we hebben goede bronnen
die ons dagelijks op de hoogte houden. Daarbij komt dat Falun
eenvoudig te bereiken is, ook als je niet met je eigen auto wilt
gaan, en de ijsvereniging en de organisatie van Runn Winter
Weken zijn bijzonder goed georganiseerd en actief.
Maar er zijn natuurlijk meer schaatsplekken in Zweden. Let wel:
Het sneeuwt vanaf januari regelmatig in Zweden. Je schaatst in
Zweden daarom óf op een geveegde baan, óf op kakelvers ijs met
een gids die de juiste plekken weet te vinden.
Op de website vind je informatie over: Luleå, Piteå, Östersund,
Orsa / Mora, Öje / Malung, Floda, Edsken, Säter, Hedemora,
Västerås, Uppsala, Norrviken, Stockholm (de archipel) en
Björkfors. (http:/natuurijszweden.nl/start/ietsanders/schaatsplekken%20in%20zweden.html)

Heb je aanvullingen? Weet je nog betere plekken? Heb je foto's?
Stuur ze naar: schaatsen@natuurijszweden.nl

Actuele ijscondities
Je volgt NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter, je leest regelmatig de
nieuwsbladzijde van de website, maar daarnaast wil je – bijvoorbeeld omdat je
binnenkort naar Falun gaat – weten hoe het ijs er nú (of morgen) bijligt.
Voorop gesteld: Zweden kennen een lange schaatswinter (van eind december tot
ergens in maart). Maar het weer (en daarmee de ijscondities) kunnen per dag
verschillen. Een korte dooiperiode, en er ligt een laagje water op het ijs. Stevige
sneeuwval, en het duurt één tot twee dagen voordat alle banen weer zijn
geveegd. Dagenlange snerpende kou en de scheuren zijn diep en breed. En soms
(zeer zelden): zo koud dat het gewoon beter is om niet te gaan schaatsen.
Op de website vindt je de meer algemene stand van zaken mbt het ijs:
http://natuurijszweden.nl/start/het-ijs/index.html

Zodra er een nieuwe kaart van de geveegde banen beschikbaar is, wordt die
hier gepubliceerd.

Op Twitter geef ik actuelere informatie.
Als aanvulling daarop kun je de Facebook-pagina gaan volgen. Hier geef ik de actuele situatie wat uitgebreider
door: https://www.facebook.com/NatuurijsZweden
Via de website kun je doorklikken naar de drie webcams, gericht op Runn: http://www.runn-is.net/www/index.php?p=9
 Op de bovenste webcam zie je het ijs en de geveegde baan (nu nog niet) bij het opstappunt bij het STF
hostel in Falun. De zogenaamde Hälsinggårdsbryggen (de pieren van de wijk Hälsinggård).
 Op de onderste webcam zie je het ijs en de geveegde baan bij het opstappunt Framby Udde (het
bungalowpark)
 Op de middelste webcam zie je het ijs en de geveegde baan bij Storsund, het meest zuidelijke puntje van
de geveegde baan op Runn.
Eventjes op de webcams blijven kijken, en je ziet de schaatsers voorbij komen (of niet), je ziet of er sneeuw of
water op de baan ligt, en hoe het weer is. Dit is de meest actuele stand van zaken.
De weersverwachting voor de komende dagen vind je ook op de website: http://natuurijszweden.nl/
En mocht je nog aarzelen: je kunt altijd een mailtje sturen. Meestal weet ik de actuele stand van zaken in Falun
wel, maar zo niet, dan kan ik contact opnemen met mijn bronnen in Zweden. (NB: ik kan helaas niet garanderen
dat ik altijd binnen een paar uur reageer op een mailtje)

Georganiseerde Busreis
Voor het eerst biedt een Nederlandse reisorganisatie een
volledig verzorgde schaatsreis naar Runn, Falun aan.
Van 19 tot 23 feb, zodat je de Zweedse alternatieve 11-steden
kunt rijden (dinsdag 21 feb).
Je reist met een touringcar, waarbij je zowel op de heen- als
terugreis overnacht op de veerboot.
Overnachten in een hotel in het centrum van Falun. Alle
informatie: www.comforttouring.nl/winterweek-zweden/

Tiendelig reisverslag
Enkele jaren geleden maakte ik een dagboek /
reisverslag van een schaatsreis naar Falun. Dat verslag
is nog steeds actueel.
In tien losse afleveringen komt het op de weblog van
NatuurijsZweden. De eerste (De reis naar Zweden) is
gisteren geplaatst. Binnenkort de onderwerpen: Just
checking the ice; Oude mannen; Niet mijn dag;
Wandeldag; Sneeuwduinen en vette wanten; Frips en
onbeschrijfelijk; Alles went; Loodzwaar ijs; Kou en
kanjers

Foto's
In de website NatuurijsZweden.nl zijn honderden foto's verwerkt. Vele fotografen stellen hun werk - belangeloos - ter
beschikking. Hofleverancier Christian Andersson mag niet ongenoemd worden. Deze enthousiaste schaatser van de
Dala Active Skaters neemt altijd
tijd zijn fototoestel mee tijdens een tochtje en weet het schaatsplezier telkens weer
schitterend in een fraaie foto te vangen.
Naast
aast een album met eerder gemaakte foto’s van de prachtige Zweedse natuur op en rond het ijs, een album met
schaatsfoto’s en een
en album met alle vormen van ijspret op Runn, nu ook een album met recente foto’s van het
schaatsen dit seizoen: (http://natuurijszweden.nl/start/foto's/seizoen%2016%20
http://natuurijszweden.nl/start/foto's/seizoen%2016%20-%2017.html)
Gedurende het seizoen,
seizoen zullen
zowel op de site als op Facebook
en Twitter regelmatig nieuwe
foto's worden geplaatst.
Ook uw foto's plaats ik graag. Alle
foto's bieden alle bezoekers van
de site heerlijke voorpret. Heeft u
foto's gemaakt en wilt u die delen
aan uw medeschaatsers, plaats ze
op Facebook (en stuur ons een
linkje), of mail ze naar:
schaatsen@natuurijszweden.nl

Volg NatuurijsZweden op Facebook en/of op Twitter
Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen
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