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In deze nieuwsbrief: Het ijs; Runn Winter Week komt eraan; Elke week toertochten en techniektraining; Praktische zaken;
IJsorganisatie Runn-Is; Koek-en-Zopie; Reisverslag en foto’s.

Het ijs
Het is een milde winter in Zweden. In de regio Stockholm is de ijsaangroei zodanig dat
het nog niet zeker is of de Vikingarännet op 12 februari door kan gaan.
Maar Midden Dalarna (met daarin Runn) heeft een landklimaat met droge en warme
zomers en een koude winters.
Na de traditionele dooiperiode eind januari, zit de vorst nu weer goed in de lucht.
Alle sneeuw is gesmolten, en je kunt over het hele meer schaatsen (let op: het is een
stuwmeer, en zeker waar stroompjes in het meer komen, of waar een andere meer
aansluit, komen zwakke plekken voor).
De blauwe en rode baan zijn nu helemaal geprepareerd. Deze week zullen de andere
banen worden uitgezet.
Als het weer gaat sneeuwen, zullen de banen snel geveegd worden, in de volgorde:
eerst blauw, dan rood. Daarna groen en tot slot geel. De baan op Ösjön wordt door een
andere veegploeg bijgehouden. Hetzelfde geldt voor de baan op Vika.
Op Runn kan goed geschaatst worden tot zeker medio maart.
Op de website wordt de actuele ijsconditie circa drie keer per week geactualiseerd:
http://natuurijszweden.nl/start/het-ijs/actueelijs.html

Voor de kaart met de geveegde banen 16/17, klik hier. http://natuurijszweden.nl/start/hetijs/ijswegenkaart.html

Runn Winter Week komt eraan
Vanaf 13 februari maakt het jaarlijkse schaats- en ijsevenement Runn Winter Week het gezellig op het ijs van Runn.
De start- en finishboog is ondertussen neergezet. De tijdswaarneming van MyLaps is in het ijs ingevroren.
De banen zijn geprepareerd en worden de komende dagen nog extra geschaafd.
Het programma en het laatste nieuws tref je altijd aan op runnwinterweek.se. http://www.runnwinterweek.se/index.html
Alle RWW activiteiten starten vanaf de Hälsinggårdsbryggorna (tenzij hieronder anders aangegeven). De
Hälsinggårdsbryggorna zijn de pieren van de watersportvereniging van Falun in de wijk Hälsinggården. Vanaf de Framby Udde
is het een ruime km over het ijs. Vanaf het STF Hostel Vandrarvagen is het 300 meter lopen.
Vanaf het centrum van Falun 10 minurten met de auto, of een kwartier (inclusief lopen) met bus 11.
Bij de Hälsinggårdsbryggorna heeft de organisatie gezorgd voor douche-, omkleed en toiletgelegenheid.

Zaterdag 11 februari
Skate4Air. 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. Ga voor de Zweedse beleving en ga back to
basic! Lees hier meer over deze nieuwe challenge. https://issuu.com/johanna_vermeulen/docs/challenge_brochure
Er zijn nog startbewijzen (in totaal zijn er maar 50 plekken beschikbaar). Meld je hier aan.
https://skate4air.typeform.com/to/EeiRmp

Maanlicht tocht Vika: Op het aangrenzende Vika meer wordt de baan verlicht met fakkels. Samen met de volle maan
belooft dit een prachtige schaatsavond te worden. Van 18.00 tot 21.00
Maanlicht tocht Ösjön: op het aangrenzende Ösjön meer in Ornäs Borlänge wordt de baan verlicht met fakkels. Stap
op bij Ornässtugan en geniet van het maanlicht dat weerkaatst op het ijs. Van 18.00 tot 21.00
Zondag 12 februari
Sledehonden estafette Ösjön: Op het aangrenzende Ösjön meer in Ornäs Borlänge organiseert de regionale
sledehondenvereniging een 2 mans estafette. Prachtig om te zien en bijzonder populair in Zweden. Start is om 12 uur
bij Ornässtugan in Ornäs Borlänge
Vrijdag 17 februari
Toertocht 100 km - In samenwerking Runn-Is en Dala Active Skaters kunt u op deze dag 100km schaatsen op het beste
natuurijs van Zweden. Deelname staat open voor iedereen. De Runn 100km is een toertocht dus plezier staat voorop!
De gezamenlijke start vindt plaats om 09.00u daarna kan er nog tot 10.00 individueel gestart worden
U schaatst maximaal 11 ronden op de 9km baan. Bij iedere doorkomst krijgt u een stempel. Om 15.00 luidt de bel voor
de laatste ronde. Tegen inlevering van het rugnummer krijgt u de speciaal ontworpen herinneringsmedaille.
zaterdag 18 februari
Op zaterdag 18 en zondag 19 februari worden de Runn
Motordagen georganiseerd. Van ijsspeedway tot wedstrijden met
gemotoriseerde sleden, van snowkiten tot icebykes, van
sneeuwscooters, tot ijsspeedway, van hovercrafts tot
miniatuurvliegtuigjes. Voor iedereen is er veel te beleven. Zie hier
voor een gedetailleerd programma.
http://www.runnwinterweek.se/motoractiviteiten.html

zondag 19 februari
Schaats toertocht waarbij U zelf bepaalt hoe lang u wilt
schaatsen. Naar gelang conditie en schaatservaring schaatst u 30,
60 of 90 kilometer. Gezamenlijke start om 10:00. Individueel
starten tot 12:00 uur. 15:00 uur bel voor de laatste ronde.
dinsdag 21 februari
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. Gezamenlijke start om
07:00. Individueel kunt u nog tot 11:00 uur starten. 18:00 uur bel voor de laatste ronde.
donderdag 23 februari
100km toertocht. U schaatst maximaal 11 ronden op de 9km baan. Bij iedere doorkomst krijgt u een stempel.
Gezamenlijke start om 09:00. Individueel kunt u nog tot 10:00 uur starten Om 15.00 luidt de bel voor de laatste
ronde. Tegen inlevering van het rugnummer krijgt u de speciaal ontworpen herinneringsmedaille.
vrijdag 24 februari
Plaatselijke ondernemers nemen het tegen elkaar op tijdens de
bedrijvenestaffette. Ieder ploeg bestaat uit 4 rijders die ieder
een ronde van 5km afleggen. Start: 15:00 u.
zaterdag 25 februari
Zowel de mannen als vrouwen marathonrijders starten op Runn
hun 4e KPN Grand Prix wedstrijd van het seizoen. Na de
wedstrijden op het Oostenrijkse Weissenssee en het Noord

Zweedse Luleå, is het nu de beurt aan het Zweedse Runn meer.
Start Heren 12:00 u, afstand 100km, verwachte finish 14:30u
Start Dames 12:05 u, afstand 80km, verwachte finish 14:10u
zondag 26 februari
Op zondag 26 februari wordt al weer de 5e en laatste KPN GP wedstrijd van het seizoen verreden. Al voor het 12e jaar
is het Zweedse Runn meer het decor voor een zinderende strijd van de allersterksten.
Start Heren 10:30 u, afstand 150km, verwachte finish 14:45u
Start Dames 10:35 u, afstand 100km, verwachte finish 13:35u
Schaatsen slijpen
Tijdens de geheel Runn Winter Week biedt Minnema tweewielers uit Kampen schaatsservice op locatie aan.
Minnema tweewielers is gespecialiseerd in het slijpen van schaatsen en zal met zijn schaatsservice bij de start en finish
staan om je schaatsen te verzorgen. 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. Tevens
verkoopt men er een broodje worst om voor/tijdens of na het schaatsen even lekker aan te sterken.

Elke week techniektraining en toertochten
De plaatselijke schaatsvereniging van Falun en Borlange (Dala Active Skaters), organiseert
in het seizoen elke zaterdag twee toertochten en een techniektraining.
De vroege toertocht is bedoeld voor hen die graag snel rijden en hun krachten wel eens
willen meten met de lokale schaatsers. Als je een gevorderd schaatser bent (dat wil min of
meer zeggen: rondetijden lager dan 45 sec op een 400 mtr baan, 150 km toertochten) kun
je meetrainen. Voor 100 SEK (uitsluitend contante betaling mogelijk) wordt je winterlid van Dala Active Skaters, train je met
de locals mee en ben je conform de Zweedse schaatsbond verzekerd tijdens de toer.
De training begint om 09:00 uur bij de Framby Udde (op het ijs).
Om 10:30 uur elke zaterdagochtend kunt u meedoen aan een techniek-training.
Direct daarop aansluitend (11:00 uur) is er een rustige toertocht op Runn onder begeleiding van één van de lokale
schaatsers. Zij kennen het meer Runn als geen ander. Als bezoekende schaatser ben je van harte welkom om deel te
nemen. Ook hiervoor geldt: Voor 100 SEK (uitsluitend contacte betaling mogelijk) wordt je winterlid van Dala Active
Skaters, train je met de locals mee en ben je conform de Zweedse schaatsbond verzekerd tijdens de toer.
De toertocht is geschikt voor iedereen die op natuurijs uit de voeten kan en duurt circa 2 uur. De organisatoren adviseren
om een thermosfles met koffie, thee of chocola mee te nemen en eventueel iets te eten. Er wordt onderweg wel
een rustpunt ingelast, maar er is geen koek-en-zopie onderweg.
Verzamelpunt: het opstappunt bij het STF hostel Vandrarhem - de pieren van de watersportvereniging van Falun –
Hälsinggårdsbryggorna.

Praktische zaken
Op de website vindt je alle informatie om zelf een schaatsreis naar Falun te regelen. Voor het gemak zet ik de belangrijkste
zaken hier nog even op een rijtje.

De reis
Auto - Vooral voor de schaatsers uit de Noordelijke helft van Nederland is Falun goed per auto te bereiken (1300 km
vanaf Groningen). In Zweden zijn winterbanden verplicht. Meer: http://natuurijszweden.nl/start/reis/auto.html
Vliegen - Vanaf Schiphol met KLM, SAS of Norwegian. Vanaf Weze bij Dusseldorf met Ryanair. De aankomsttijden vanaf
Schiphol zijn gunstiger. Vanaf Arlanda (Stockholm airport), is er een directe treinverbinding naar Falun. Ryanair is een stuk
goedkoper, maar de aankomsttijden zijn minder gunstig. Vanaf Skavsta (ten zuiden van Stockholm) is de OV-verbinding
slecht. Meer: http://natuurijszweden.nl/start/reis/vliegen.html
Op beide vliegvelden kun je een auto huren. Meer: http://natuurijszweden.nl/start/reis/vliegen-en-auto.html
Trein - Vanaf Arlanda gaat er een directe intercity naar Falun (soms 1 overstap in Borlange). Hoe eerder je boekt, hoe
goedkoper. Meer: http://natuurijszweden.nl/start/reis/vliegen.html

Overnachten
Hostel - Op 300 meter van het ijs staat in een buitenwijk van Falun het eenvoudige maar goed verzorgde en gezellige STF
hostel Vandrarhem. Zeer geschikt voor als je met OV komt (winkels en eetgelegenheden op loopafstand, het centrum van
Falun bereikbaar met de bus). 15% korting op de overnachtinsprijs als je de kortingscode NLFW03 gebruikt. Meer:
http://natuurijszweden.nl/start/overnachten/STF-Vandrarhem.html

Bungalow - Op een schiereiland, midden in de bossen ligt Framby Udde Resort. Hier kun je een bungalow, al dan niet met
hotelservice huren. Het resort ligt direct aan het ijs. Zeer geschikt voor families met een (huur-)auto. Met het OV zijn
winkels en restaurant minder goed bereikbaar. Meer: http://natuurijszweden.nl/start/overnachten/framby-udde.html
Overig - Falun kent nog verschillende hotels in de stad zelf, en het hostel heeft een zusterhostel halverwege Borlange.
Voor al deze accommodaties geldt dat ze iets verder van het ijs liggen. In dezelfde wijk als het hostel (Hälsinggården)
liggen enkele B&B's en AirBnB's. Meer: http://natuurijszweden.nl/start/overnachten/hotels.html
Verschillende (Nederlandse) verhuurders bieden vakantiehuizen iets verder van Falun gelegen. Geschikt als je met een
(huur-)auto bent. Näsets Marcusgård in Furudal: http://bit.ly/2kVO1lN ; Het tulpenhuis in Svabensverk:
https://www.facebook.com/tulpanhus

Ter plekke
Vervoer - Falun kent een redelijk goed buslijnennetwerk. Tussen stad en hostel gaan er zeer frequent bussen. Met lijn 11
kun je in 10 minuten (half uurdienst) naar Hälsinggården, dan nog 7 minuten lopen tot het ijs. Op verschillende plekken
kun je een auto huren. Meer: http://natuurijszweden.nl/start/ter-plaatse/vervoer-ter-plaatse.html
Op het ijs - Schaatsen huren kun je op twee plekken (inclusief een helm indien gewenst). Meer:
http://natuurijszweden.nl/start/ter-plaatse/schaatsen-huren.html

Koek-en-zopie op Runn zelf is beperkt tot de twee verhuurlocaties. Zie verderop in deze nieuwsbrief.

De Zweden nemen meestal een thermosfles en een worstebroodje mee in de rugzak. (Tip: als je in het hostel verblijft,
neem een thermosfles mee. Die vullen ze 's ochtends voor je). Meer: http://natuurijszweden.nl/start/ter-plaatse/koek-en-zopie.html
Eten - In het centrum van Falun zijn diverse restaurants. Om de hoek van het hostel zit een pizzeria. De Framby Udde Resort
heeft geen restaurant, maar op afspraak kan er wel voor avondeten worden gezorgd. Het hostel heeft een keuken voor gebruik
door de gasten. In de bungalows is altijd kookgelegenheid. http://natuurijszweden.nl/start/ter-plaatse/eetgelegenheden.html

IJsorganisatie Runn-Is
Tekst: www.RunnWinterweek.com
IJs groeit van nature, maar een goede
schaatsbaan vergt veel werk en mankracht. De
schaatsbanen op het Runn meer zijn van de
allerbeste kwaliteit. Niet voor niets komt de
schaatselite ieder jaar weer naar Falun-Borlänge
voor de KNSB Grand Prix marathonwedstrijden.
Dankzij de inzet van Runn-Is, een vrijwilligers
organisatie die zich de hele winter bezighoudt
met het sneeuwvrij houden en vegen van de
banen, is het Runn Meer opnieuw verkozen tot
beste schaatslocatie van Zweden.
Runn-is ijsorganisatie bestaat louter uit
vrijwilligers, mensen die weer en wind trotseren
om de banen te vegen. Ooit begon het met één
man die voor zijn vrouw een doorsteekroute
over het ijs maakte, zodat zij niet kilometers om
moest fietsen om naar haar werk te komen.
Toen hij de volgende dag ontdekte dat er ook
andere mensen op zijn baan aan het schaatsen
waren, vroeg hij zijn vrienden om mee te helpen. De eerste jaren werd er een baantje van een paar kilometer geveegd,
maar doordat er meer en meer mensen kwamen schaatsen, werd er meer en meer geveegd.
Dankzij de steun van de gemeentes Falun en Borlänge, de steun van het lokale bedrijfsleven en een kleine afdracht bij
elke inschrijving voor een toertocht, wordt het machinepark onderhouden. Voor 2015 staan er 4 quads en 3 traktoren
klaar, ieder uitgerust met ploeg en borstel, om het Runn meer om te toveren tot schaatsparadijs.
Door de jaren heen is er veel ervaring opgedaan. Als geen ander weten de vrijwilligers van Runn-is wat te doen bij
extreme weersomstandigheden. Het onmogelijke wordt elk jaar opnieuw toch mogelijk gemaakt. Zo kon er een vorige
winter geschaatst worden terwijl het weken aan een stuk boven de 0 graden was en kon er zelfs geschaatst worden toen
er door een sneeuwstorm geen vliegtuigen en treinen meer gingen en onze schaatsbanen binnen een paar uur van de
kaart verdwenen (om even later toch weer tevoorschijn te komen).
Zodra het ijs het toelaat (10cm dikte) gaan de vegers er opuit om de banen uit te zetten. Daarbij beginnen ze met een
baan van 5km en een baan van rond de 9km. Vervolgens wordt het netwerk van banen uitgebreid tot een totale lengte
van zo'n 50 kilometer. Men begint de banen altijd zo breed mogelijk te vegen. Dat wil zeggen 15 – 20 meter breed. Zo
voorkomen ze dat de baan bij hevige sneeuwval in zijn geheel verdwijnt en blijft er uiteindelijk een breedte over tussen
de 15 en 7 meter. Daarmee heeft het Runn meer de grootste oppervlakte aan geveegd ijs van de hele wereld.
En dat allemaal om te zorgen dat een Zweedse dame wat minder ver hoefde te fietsen!
U kunt het werk van Runn-Is ondersteunen met een donatie. Dat kan contant aan de vegers of met Paypal: paypal@runnis.net

Koek-en-Zopie
Nieuw dit jaar, een cafė bij Ornäs (het meer Ösjön): Ornässtugan Café
Voor hen die schaatsen op het meer Vika, ook Vika heeft een cafe. Dit ligt midden in het dorpje. Circa 500 meter lopen
van de opstapplek. Zie de kaart voor de juiste plek van de verschillende koek-en-zopies.http://bit.ly/2kSjZQT
Främby Udde Resort +4623 29000
Open: Dagelijks van 9-17, Vrijdag-Zaterdag 9-19
Lunch buffet, koffie, soep en dergelijke. Ook schaatsverhuur en sneeuwschoenenverhuur

Runns Sjöbod: Roxnäs Udde +4673-9907422
Open: Zaterdag en zondag van 10-16, Tijdens de Runn
Winter Week: dagelijks
koffie, thee en dergelijke. Ook schaatsverhuur en
sneeuwschoenenverhuur
Haganäs Ornäs +46243-22 30 33
Open: maandag-vrijdag 11:30 – 13 voor lunch. graag
reserveren
Ornässtugan Café
Koffie, thee, broodjes
Open: zaterdag en zondag 10-15u
Koffie, thee, lunch en dergelijke
Vika Café +46 023-77 03 69
Koffie, thee, brooodjes, levensmiddelen.
Open: werkdagen: 10-1u weekend: 12-18u

Reisverslag en foto’s
In het weekeinde van 13 jan heb ik een schaatsreis naar Runn gemaakt. Ondertussen staan er al veel foto’s en wat video’s
van deze reis op Facebook.
Op de website heb ik een dagelijkse blog bijgehouden. Klik op de blog (http://blog.natuurijszweden.nl/#home)

Blog: Rare jongens die Zweden (http://blog.natuurijszweden.nl/#post11)

Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen

NatuurijsZweden.nl
Volg NatuurijsZweden op Facebook en nu ook op Twitter
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Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst?
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