Nieuwsbrief 1718 - nr 3
In deze derde nieuwsbrief: Buffelavond met presentatie - Het ijs in december - Ö, ö, ö, 100 eilanden van Runn –
Veel gestelde vragen - 5 Webcams bij elkaar - A skate-picture a day keeps the doctor away - Voorpret: Blogs –
Rare jongens die Zweden

Buffelavond met presentatie
Na een geslaagde avond in Dordrecht, starten de
buffelavonden op de IJsbaan Rotterdam volgende week, met
op 15 december na afloop een presentatie over het schaatsen
in Zweden.
In de presentatie komt onder andere aan bod:
o Vele schaatsmanieren in Zweden (van avonturieren, via
picknicken tot lekker toeren)
o Ruime keuze aan schaatslocaties in Zweden
o Wat maakt Runn zo bijzonder?
o Hoe kom je er?
o Wat is de beste tijd om te gaan?
o Overnachten?
o Wat is er verder te doen?
o Praktische tips
Verluchtigd met veel foto’s en filmpjes en met natuurlijk
antwoord op bijna alle vragen.
Op vrijdagavond 15 december start het schaatsen om 19:30 uur, de presentatie een ruim uur later. Deelname is gratis,
je betaalt alleen de toegang van de ijsbaan.

Het ijs in december
De winter kent in Zweden een goede start. Halverwege november kon er geschaatst worden, op de hoger gelegen of
noordelijke meertjes. Het heeft afgelopen week gesneeuwd, waardoor een aantal van de kleinere meren moeilijker te
beschaatsen zijn. Niet alleen is de laag sneeuw soms te dik om doorheen te gaan; het ijs is nog niet overal betrouwbaar
genoeg om zonder zicht (sneeuw!) er over heen te gaan.
Ondertussen ( begin december) liggen ook de grotere meren – waaronder Runn – dicht. Net ná de sneeuwval, met
prachtig diepzwart ijs. Het wordt deze nachten snel dikker, maar op dit moment is het nog niet sterk genoeg.
De weersvoorspellingen zijn grillig: dooi, vorst, regen, sneeuw. Het is daarom zeer lastig om nu al uitspraken te doen

over het ijs tussen Kerst en Oud en Nieuw. Naar verwachting kan er dan in ieder geval wel op de kleinere meren
worden geschaatst (disclaimer: het is en blijft natuurijs!)
De Zweden zijn optimistisch, maar over schaatsen op Runn, valt op dit moment nog niet veel te zeggen.
Bekijk de webcams, en je kunt van dag tot dag zien hoe het er voor staat (zie verderop in deze nieuwsbrief).
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.

Ö, ö, ö, 100 eilanden van Runn
Schaatsen op Runn is zo bijzonder omdat het telkens
een afwisseling is tussen de weidsheid van een groot
meer, en de afwisseling van kleine eilandjes. (ö is
Zweeds voor ‘eiland’)
Runn ligt op 107 meter boven zeeniveau, is maar liefst
2
68 km groot, heeft een gemiddelde diepte van 8.3 m
en is op het diepste punt 32 m diep. Het is een
stuwmeer en de heuveltoppen vormen meer dan 100
eilandjes.
Sommige eilandjes zijn niet groter dan een enkele
boom, anderen moet je echt omheen schaatsen. Een
aantal is voorzien van een picknickplek (met een
vuurplaats om je broodje met worst te roosteren),
anderen hebben een paar recreatiewoningen.
Vanaf februari, als het ijs echt dik is, zie je heel soms
een auto over het ijs van/naar een eiland rijden. Dat is
heel wat makkelijker bevoorraden van je tweede
woning, dan met een bootje!
Zeker vijf gebieden binnen Runn zijn tot natuurreservaat bestempeld: de natuur kan daar zijn gang gaan. Zo loopt
de ‘rode’ baan rond de eilanden Hjärtlack, Hellmansö, Krögarholmen, Dejstolen, Orrholmen, Koön en Roxnäs Udde
(een schiereiland, ook onderdeel van het natuurreservaat).
Langs de gele baan kom je (naast een heleboel eilandjes zonder naam) tegen: Tjuvön, Storna Risö, Lilla Risö (storna
= groot, lilla = klein), Lilla Fagerö (ietsje verderop), Jungfruholmarna, Lilla Björno, Storna Björno, Björnungarna, Lilla
Melpad, Uddnas ö, Stabergs ö, en Lillön.
Vlak voor Storsund kom je opnieuw
langs een eilandengroep die tot
natuurreservaat zijn gemaakt. Na
Hinsnorsön leidt de ‘groene’ baan je
langs Tyskö, Nästö en Prästö (Zweden
zijn echt dol op umlauten ;-)
Als je Tyskö passeert rond lunchtijd,
heb je grote kans een groepje
langlaufers of schaatsen te zien
picknicken.
Bij Hästnäsholmen draai je de kaap
rond en kom je bij Storsund. Als je
daar de landtong overkluunt (of
ongeveer een kilometer de weg volgt)
kom je bij het kleinere meer Ösjön,
hetgeen letterlijk vertaald betekent:
eiland-meer (sjön = meer). Je begrijpt:
ook daar ettelijke eilandjes.
Dit maakt het schaatsen op Runn zo bijzonder: het uitzicht is elke minuut anders.

Veel gestelde vragen
NatuurijsZweden.nl biedt alle informatie die je nodig hebt om zelf een schaatsreis naar Zweden te kunnen regelen.
Maar op de website staat erg veel informatie. Om te zorgen dat je sneller je weg kunt vinden, zijn de meestgestelde vragen op een rijtje gezet. De veelgestelde vragen pagina. (http://natuurijszweden.nl/start/vragen/index.html)
De vragen zijn gerangschikt naar vragen over de beste tijd om te gaan, boeken en/of reserveren, de reis,
accommodatie, ijscondities, toertochten, de Runn Winter Week, etcetera, etcetera.
Mocht jouw vraag er onverhoopt niet tussen staan: stuur een mailtje naar schaatsen@natuurijszweden.nl en je
krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

5 Webcams bij elkaar
Om dagelijks te genieten van voorpret, of om te kijken hoe het ijs er bij
ligt, zijn maar liefst 5 webcams bij elkaar gezet op de website. Webcampagina (http://natuurijszweden.nl/start/het-ijs/webcams.html)
Op het kaartje waar de pagina mee opent, kun je zien waar de camera’s
staan en welke kant ze op gericht zijn. Daarna volgen de
webcambeelden van Runn en van Vika (het naastgelegen meer) en tot
slot een webcam (realtime) van het centrale langlauf-startpunt bij
Lugnet (aan de Noordzijde van Falun).
 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 tweede webcam zie je het ijs en de geveegde baan bij het
opstappunt Framby Udde (het bungalowpark)
 Op de derde webcam zie je het meer Vika.
 Op de vierde webcam zie je het ijs en de geveegde baan bij
Storsund, het meest zuidelijke puntje van de geveegde baan op
Runn.
 De vijfde webcam geeft een doorlopende (video-)beeld van Lugnet,
het langlaufcentrum van Falun. Op de achtergrond zie je de
skischansen.
Eventjes op de webcams blijven kijken, en je ziet de schaatsers voorbij komen, je ziet of er sneeuw op de baan ligt,
en hoe het weer is. Dit is de meest actuele stand van zaken.

A skate-picture a day, keeps the doctor away
Vanaf een ruime week geleden, staat er elke ochtend een verse schaatsfoto op Twitter.
Wil je elke dag starten met een glimlach om je mond, volg dan @NatuurijsZweden op Twitter.

A skate-picture a day, keeps the doctor away – Twitterfeeds

Voorpret: het blog
Nu alvast genieten van de Zweedse schaats-sfeer? Lees het blog op de website waarin dagelijkse schaatsavonturen
worden beschreven (van vorig seizoen).
Enkele blog-titels: “De reis naar Zweden”, “Stralende zaterdag”, “Knetterhard ijs”, “Nederlands toeren in Zweden”,
“Runn-Vika-Runn”.
Klik op de blog (http://blog.natuurijszweden.nl/#home)
Hier een achtergrondblog:

Rare jongens die Zweden
‘s Lands wijs, ’s lands eer. Geen betere plek om een land
en de bevolking te leren kennen dan in een lokale
supermarkt. Daar leer je veel van de plaatselijke
gewoontes.
Tijdens mijn schaatstrip liep ik ’s avonds vanaf het
hostel aan de Vandrarvägen (de wandelweg) naar de
supermarkt een kwartiertje verderop. Lekker koud, een
vers pak sneeuw.
De Zweden zijn gewend aan buiten wonen. Ook in een
stadje als Falun, zijn de meeste tuinhekken gemaakt van
dunne boomstammetjes. Vernuftig schuin gezet perken
ze het erf af.

Direct bij binnenkomst van de supermarkt valt natuurlijk het meest voor de hand liggende aan Zweden op:
Knäckebröd.
In (hele) grote verpakkingen en helemaal droog, zodat je het maandenlang goed kunt houden. Handig als je in een
buitenplaats ingesneeuwd raakt. Het overkomt de gemiddelde Zweed eigenlijk nooit meer, maar het knäckebröd is
gebleven.
Dat het in grote verpakkingen moet, blijkt ook wel uit de
‘Goudse’ kaas.
Nu zijn de blokken kaas in Nederland ook stevig, maar hier
is elke pretentie dat de kaas ooit onderdeel geweest is van
een ronde - op een plank te drogen liggende – kaas,
voorgoed weggelaten. Dit zijn echt hompen kaas.

Zoetekauwen zijn de Zweden ook wel. Bij de koffie
komt er vaak een koekje of gebakje op tafel. En als de
Zweed die zelf gaat bakken (ingesneeuwd!), dan ook
maar gelijk in het groot. De margarine om de
traditionele kaneelbolussen mee te bakken, gaat dan
ook in stevige porties tegelijk.
(De boter en de margarine voor op tafel gaan
trouwens ook in 500 grams verpakkingen. Twee maal
zo groot als in Nederland).

En niet alleen voor zichzelf denken de Zweden groot. De
winters zijn lang, en ook de koolmezen raken gedurende
langere periodes ingesneeuwd. Je zorgt daarom als Zweed
dan ook dat je een paar vetbollen in huis hebt. En het
vogelvoer voor de koolmezen koop je gelijk maar in een
grote zak: 20 kilo tegelijk (gewoon in de supermarkt).

En dan komen we bij een gewoonte die normaal gesproken als rariteit bij Nederlanders wordt genoemd: het prakken
van je eten. Nederlanders zijn berucht om hun stamppotten: alles bij elkaar en volledig fijngestampt.
De Zweden doen het iets subtieler, maar de combinaties zijn vervolgens des te vreemder. Kaas kun je fijnmalen tot
het een pasta is (bijvoorbeeld zoals onze smeerkazen). De Zweden hebben dergelijke smeerkazen in handige tubes
gestopt. Dan kun je, zonder enig bestek vies te maken, je knäckebröd beleggen met kaas.
En dat je vervolgens kleine kaviaarbolletjes tot smeerkaviaar kunt verwerken is nog enigzins te begrijpen. Maar
ham/kaas smeersel; blauwschimmelkaas-smeersel;
groene paprika-smeersel? Of kreeft-smeersel? De
Zweden zijn er dol op: schappen vol.

Misschien is het niet helemaal eerlijk; ik ben zelf
een zoetekauw. Gelukkig zijn de Zweden ook dol op
zoetigheid. Hun chocolade-koekjes zijn niet een
beetje populair; ze zijn niet aan te slepen.

De licht-alcoholische cider staat in Zweden opvallend vaker in
het schap. En de variant met aardbei, en vooral de variant
met peer is niet te versmaden.

Maar de lekkerste Zweedse specialiteit is bosbessensap. Alleen al de schrijfwijze van de naam is zo prachtig
Zweeds: blåbärssoppa.
Een smoothie van alleen blauwe bosbessen. Iets dikkig gemaakt door wat toegevoegd zetmeel. Helemaal lekker als ie
verwarmd is. Zeker als de blåbärssoppa als zopie (van de koek
koek-en-)) op het ijs wordt verkocht: Ik kan haast niet
wachten tot mijn volgende schaatsreis.
atsreis.

Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen

Volg NatuurijsZweden op Facebook en/of op Twitter

NatuurijsZweden.nl
Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen
Nieuwsbrief nr 1 met daarin: Website ververst – De eerste schaatskalenders – Wat maakt Runn tot zo’n goede
schaatsplek – Helmplicht tijdens RWW - 15% korting op de overnachtingsprijs – Flextickets van KLM – Buffelavond
met schaatsinformatie - Schaatsen
aatsen in de Kerstvakantie? (https://goo.gl/Ejcjed)
Nieuwsbrief nr 2 met: Hoe schaats jij? – Accommodatie in alle vormen en maten - Autoroutes - Zweedse schaatsen
of Noren? – Skate4Air Daylight Challenge - Lange latten (https://goo.gl/sRgRwC)
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst?
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

