
 
 
 
 
Nieuwsbrief 1617 - nr 7                                                                                 Sorry: this edition not available in English. Please use Google translate 
 
In deze nieuwsbrief: Terugblik seizoen 1617; Meer banen geveegd; Agenda Runn Winter Week 2018 
 

Terugblik seizoen 1617 
In Nederland hebben we een heel klein beetje van natuurijs mogen genieten. 
De Zweden hadden een gemiddeld lang seizoen met relatief hoge temperaturen. 
Vanaf begin december kon er goed worden geschaatst op de kleinere meren. 

 
Foto: Felix Neldemo 
 
Gedurende de hele maand december was het niet echt heel koud, en soms was er sneeuw. Dit zorgde ervoor dat er pas laat 
(vlak na de Kerst) voor het eerst kon worden geschaatst op het grote meer Runn. 
In eerste instantie op mooi zwart ijs over het gehele meer, maar door de warmte ook regelmatig door een dun laagje water. 
 

 
Foto: Christian Andersson 

 
Het ijs werd dit hele seizoen gekenmerkt door de mildheid van de winter: prachtig zwart ijs, met een zekere regelmaat een 
dun laagje water en soms last van over-is (laagje water op het ijs, met daarop weer een dun laagje ijs). 
Begin maart zorgde de warmte zelfs voor een periode van 4 dagen dat er niet geschaatst kon worden. Een unicum voor 
Runn. 
 



Het goede nieuws was dit jaar dat het ijs van uitstekende kwaliteit was. Het is vooral bittere kou die zorgt voor scheuren. 
Tot eind maart heeft het ijs van Runn zo goed als geen scheuren gekend. Medio maart reed ik door een dikke laag sneeuw 
(12 cm), met geen enkel zicht op het ijsoppervlak. Ik kon rustig doroschaatsen, zonder me zorgen te hoeven maken over 
scheuren: het over-is was sterk genoeg en had een mooie nieuwe – supergladde - ijsvloer gevormd. 
 

 
 
Foto: Christian Andersson 
 
 
Meer banen geveegd 
Het schaatsen in Zweden ontwikkelt zich rap. Op steeds meer meren worden banen geveegd. Niet altijd even breed en lang 
als op Runn (nog steeds door alle schaatsers geroemd als de beste plek in Europa om te gaan schaatsen op natuurijs), maar 
wel door steeds actievere ijsverenigingen en/of particulieren. 
Voor de schaatsers uit Falun (en de Nederlandse schaatsers die naar Runn komen), betekent dit dat er heel goed uitgeweken 
kan worden naar Edsken (een lange baan, iets minder breed dan Runn), of dichterbij naar Vika (een hele brede baan die 
bijzonder actief wordt onderhouden). 
Voor het eerst was er dit jaar zelfs een verbindende baan tussen Runn en Vika geveegd. 
 
 
Agenda Runn Winter Week 2018 
Onderstaande data zijn nog onder voorbehoud. 
(Bron: RunnWinterWeek.se) 
 
De schoolvakanties in Nederland zijn begin 2018: 
Regio Noord en Midden: 24 feb – 4 maart 
Regio Zuid: 17 feb – 25 feb 
 
Zaterdagen vanaf 6 januari 
Schaatstochten onder begeleiding. Vanaf het eerste weekend in januari organiseert de lokale schaatsclub Dala Active Skaters 
iedere zaterdag een korte techniektraining puls een rustige toertocht onder begeleiding. 
 
Zaterdag 10 februari 
Skate4Air Daylight Challenge:  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! De inschrijving start in september. wil je zeker zijn van een startbewijs (er zijn 50 plekken 
beschikbaar) meld je vast aan. 
 
Maanlicht tocht Vika: Op het aangrenzende Vika meer wordt de baan verlicht met marschallen (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 marschallen. Stap op 
bij Ornässtugan en laat u vervoeren door het maanlicht dat weerkaatst op het ijs. Van 18.00 tot 21.00 
 
 



Zondag 11 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 populai
Ornässtugan in Ornäs Borlänge 
 
Vrijdag 16 februari 
Toertocht 100km: De eerste toertocht van de Runn Winter Week 2018. Een mooie kennismaking met het harde zweed
en een goede voorbereiding op de 200km van dinsdag 2
 
zaterdag 17 februari 
Motorevenementen: Op zaterdag 17 en zondag 18 februari 
tot wedstrijden met gemotoriseerde sleden, voor de snelheidsliefhebbers is er veel te beleven.
 
zondag 18 februari 
Runnskrinnet: Schaats toertocht waarbij U zelf bepaal
schaatst u 30, 60 of 90 kilometer. 
 
dinsdag 20 februari 
Runn 200k: De Alternatieve Elfstedentocht van Zweden. Op deze dag wordt het ijs s
afstandrijders en heeft u de mogelijkheid om 200km te schaatsen op het beste ijs van Zweden.
 
donderdag 22 februari 
KNSB Toertocht 100km: 100km tegen de elem
 
zaterdag 24 februari 
KPN GP 4 : op zaterdag 24 februari starten zowel de heren als de dames hun 4e KPN Gr
Na de wedstrijden op het Oostenrijkse Weissenssee is het nu dus de beurt aan het Zweedse Runn meer.
 
zondag 25 februari 
KPN GP 5: op zondag 25 februari wordt al w

 

Foto: Christian Andersson, Dala Active Skaters, oudjaarsda

 
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit seizoen.
NatuurijsZweden gaat met zomerreces tot ergens in de late herfst.
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
                                                                                                        
 
 

: 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 

De eerste toertocht van de Runn Winter Week 2018. Een mooie kennismaking met het harde zweed
eiding op de 200km van dinsdag 20 februari 

Op zaterdag 17 en zondag 18 februari  worden de Runn Motordagen georganiseerd. 
tot wedstrijden met gemotoriseerde sleden, voor de snelheidsliefhebbers is er veel te beleven.

: Schaats toertocht waarbij U zelf bepaalt hoe lang u wilt schaatsen. Naar gelang conditie en schaatservaring 

: 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.

100km tegen de elementen. Genieten van de ruste en de natuur en toch afzien. 

: op zaterdag 24 februari starten zowel de heren als de dames hun 4e KPN Grand Prix wedstrijd van het seizoen. 
Na de wedstrijden op het Oostenrijkse Weissenssee is het nu dus de beurt aan het Zweedse Runn meer.

: op zondag 25 februari wordt al weer de 5e en laatste KPN GP wedstrijd van het seizoen verreden.

Foto: Christian Andersson, Dala Active Skaters, oudjaarsdag 2017 
 

Dit was de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. 
NatuurijsZweden gaat met zomerreces tot ergens in de late herfst. 

                                                                                                        Volg NatuurijsZweden op Facebook en nu ook op Twitter
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De eerste toertocht van de Runn Winter Week 2018. Een mooie kennismaking met het harde zweedse ijs 
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tot wedstrijden met gemotoriseerde sleden, voor de snelheidsliefhebbers is er veel te beleven. 
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enten. Genieten van de ruste en de natuur en toch afzien. Een prachtige dag. 
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Na de wedstrijden op het Oostenrijkse Weissenssee is het nu dus de beurt aan het Zweedse Runn meer. 
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Volg NatuurijsZweden op Facebook en nu ook op Twitter 



De vorige edities van de nieuwsbrief 
 
Nieuwsbrief nr 1 met daarin: 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; Schaatsen in de Kerstvakantie? 
(http://natuurijszweden.nl/start/start-2/nieuwsbrief1617-1.html) 
Nieuwsbrief nr 2 met daarin: Airbnb’s, hotels en B&B’s; Kluunschaatsen of Noren?; 12 maal een echte (winter-) Zweed; 
Schaatsbeeldjes; NatuurijsZweden-Blog (http://natuurijszweden.nl/start/start-2/nieuwsbrief%201617%20-%202.html)  
Nieuwsbrief nr 3 met: Het ijs!; Schaatsmaat gezocht?; Andere schaatsplekken; Actuele ijscondities; Busreis; Tiendelig 
reisverslag; Foto's op website en Facebook. (http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20-%20nr%203.pdf)  
Nieuwsbrief nr 4 met: Actuele ijscondities; Schaatsen vóór de Runn Winter Week;  Zweedse schaatsen huren;  
Schaatsen in de buurt van Falun; Overnachtingsmogelijkheden in januari en februari; Wat is NatuurijsZweden?; Reisverslag; 
en De Runn Winter Week. (http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20-%20nr%204.pdf) 
Nieuwsbrief nr 5 met: Het ijs; Runn Winter Week komt eraan; Elke week toertochten en techniektraining; Praktische zaken; 
IJsorganisatie Runn-Is; Koek-en-Zopie; Reisverslag en foto’s.( http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20-
%20nr%205.pdf) 
Nieuwsbrief nr 6 met: Schaatsen in maart, Waar Schaatsen; Tweede kopje koffie gratis; Schaatsbeeldjes 
(http://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20-%20nr%206.pdf) 
 
 
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door! 
Zelf op de nieuwsbrief-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 
 
 

 


