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In deze vierde nieuwsbrief dit seizoen: Actuele ijscondities – Elke week een toertocht – IJsorganisatie Runn-Is –
Tweede kopje koffie gratis (en koek-en-zopie) – Schaatsen vóór de Runn Winter Week – Video-Review: Noren of
kluunschaatsen? – Blog: Runn-Vika-Runn

Actuele ijscondities
De winter is tijdens de kerst ook in Zweden mild. Heel mild. Maar gelukkig kan er wel al op de meeste plekken worden
geschaatst. Maar nog niet heel Runn heeft voldoende ijs om de sneeuwvegers te kunnen dragen. Alleen de blauwe
baan wordt momenteel geveegd. Naar verwachting zullen al snel in januari de overige banen worden geveegd.
Voor een actuele stand, zie de website: https://goo.gl/RZDQcx
Nóg actueler zijn de live webcams. Vijf maal bij elkaar: https://goo.gl/6L5eZ5

Elke week een toertocht
De plaatselijke schaatsvereniging van Falun en Borlange (Dala Active Skaters), organiseert
vaaf het eerste weekeinde in januari 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.
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.
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.

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. 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. .
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@runn-is.net

Tweede kopje koffie gratis
Zweden heeft de naam duur te zijn. En voor een deel klopt dat:
een drankje in een café is duurder dan in Nederland. Hetzelfde
geldt voor het Openbaar Vervoer. Maar verder is Zweden
nauwelijks duurder. Hou rekening met zo'n 10% hogere prijzen dan
in Nederland.
Op één belangrijk punt is Zweden echter juist niet duur: een kop
koffie. Als je een kop koffie koopt, lijkt dat prijzig: € 3 tot € 4 is een
normale prijs. Maar, . . . Zweden kent bij gewone koffie het
"tweede-kopje-gratis"-systeem (in Amerika: de gratis refill).
Als je je koffie op hebt, is het normaal om je kop te laten bijvullen.
Je hoeft niet opnieuw af te rekenen. Het bijvullen heet: pårtår
(spreek uit: poortoor met een oo die klinkt tussen een o en een oo
in).
En met het geld dat je zo uitspaart, kun je mooi zo'n overheerlijke
typisch Zweedse kaneelbol erbij nemen ;-)

Koek-en-Zopie
Na het succes vorig jaar, ook 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
Ornässtugan Café
Koffie, thee, broodjes
Open: zaterdag en zondag 10-15u
Vika Café +46 023-77 03 69
Koffie, thee, brooodjes, levensmiddelen.
Open: werkdagen: 10-1u weekend: 12-18u

Schaatsen vóór de Runn Winter Week

De Runn Winter Week is ondertussen een begrip
geworden en trekt – voor Zweedse begrippen - veel
(Nederlandse) schaatsers.
Maar er zijn goede redenen om vóór de RWW naar Falun
te gaan om te schaatsen:
Vanaf begin/medio januari zijn alle banen geveegd: 40-60
km geveegd ijs. Lang en afwisselend schaatsen.
Het ijs is – door de lage temperaturen – keihard. Het is
vers ijs dus (meestal) weinig scheuren.
Alle accommodatie is rustig.
Het is rustig (zeg maar stil) op het ijs. Alleen in de
weekeinden zul je gezellig wat Zweden tegenkomen.
Door de week heb je het ijs bijna voor jezelf.
De sneeuw is vers: het meer Runn vormt een
betoverend wit en weids landschap.
Maar de dagen zijn nog relatief kort, en het kan echt heel koud zijn overdag. Zorg dat je ruim voldoende kleding
meeneemt!

Video-review: Noren of Kluunschaatsen?
De meest gestelde vraag: “Zijn kluunschaatsen beter voor het natuurijs in
Zweden?” beantwoord ik in een driedelige video-review .
Deel 1: wat maakt natuurijs anders dan de schaatsbaan?
Deel 2: de technische verschillen tussen noren en kluunschaatsen
Deel 3: de praktijktest (op Zweeds ijs)
Bekijk de drie vlogs (en heel veel andere schaatsfilmpjes) op het videokanaal van
NatuurijsZweden: https://goo.gl/rsNHkb

Blog: Runn-Vika-Runn
Op de website plaats ik regelmatig een blog over het schaatsen in Zweden. Deze
aflevering gaat over een dagje schaatsen op de meren Runn en Vika (halverwege het vorige seizoen).

De vlucht terug naar Amsterdam heb ik in de avond gepland. Zelfs als
ik flink speling neem voor de treinreis naar Arlanda, het vliegveld van
Stockholm, hou ik´s ochtends een aantal uur over om nog wat te
schaatsen.
Het weer ontwikkelt zich omgekeerd aan gisteren: bij het opstaan
bewolkt met sneeuw in de lucht, maar na een uurtje trekt het open en
wordt het stralend. Met een temperatuur iets onder nul is het
uitgelezen weer. De drijvers van de pieren van de jachthaven staan te
glimmen in de zon.
Op weg naar het ijs bedenkt ik me dat ik Zweden onrecht aandoe door te zeggen
dat ze er alleen maar dennenbos hebben. Grif toe, ze hebben wel erg veel
dennenbomen, maar berken zie je ook overal. Met wat rijp erop zijn dat mooie,
welhaast fijnbesnaarde, bomen.
Vanochtend vroeg is Runn-Is begonnen met het borstelen van het ijs.

Dat is echt een verbetering. Je ziet de scheuren beter, waardoor je
beter in je slag kunt komen.
Het lijkt mij een koud werkje, waarbij je gewend moet zijn aan
sneeuw, sneeuw en nog meer sneeuw op alle mogelijke plekken
van je apparaten.

Even later zie ik drie vrijwilligers met verschillend
uitgevoerde borstelmachines over het ijs gaan. Op die
manier hebben ze de 5.5 km baan snel weer helemaal
schoon.
Er is ondertussen ook een zijtakje gemaakt naar een woonwijk van Falun. Iets minder breed, maar een verlenging
van de baan met bijna een kilometer.

Aan het einde van de ochtend maak ik (opnieuw) kennis met een van de voordelen voor hen die in Zweden wonen
en werken: de flexibele werktijden en dan vooral de extended lunch. Het kan niet bij ieders werk, maar Christian
(de fotograaf) lukt het regelmatig om een lunchpauze van anderhalf uur te nemen en dan te gaan schaatsen.
Vandaag pikt Christian me op bij het ijs en rijden we naar Vika om het ijs daar uit te proberen. Onderweg stapt
Anna in; musicus en zangeres van de snel beroemder wordende Zweedse band Good Harvest (met vorige week
nog een optreden in Groningen), maar met dit mooie weer altijd in voor een stukje schaatsen.
Ook de weg naar Vika (20 km ZO van Falun) kenmerkt zich door dennen en wat berken.

Vika zelf is een klein kerkdorp met in het midden, op een
heuvel, een grote kerk met een losstaande toren.
Vika is niet een arm dorp. Er staan luxe huizen langs het
water. Zo´n rood huis vlak onder de kerk met een eigen
steiger en aansluitingsbaantje: ziet er bepaald niet slecht uit.

Naast de rijke huizen in het dorpje, zijn er een paar clusters van
recreatie- / weekend huisjes langs het water. In het midden van de
geveegde baan is een grote picknickplaats op een eilandje (ook weer
met aansluitingsbaantje). Een gewilde lunchplek ook in de zomer.
De opstapplek ligt midden in het dorp, idyllisch bij een klein
stroompje (nu stilstaand, met een betrouwbare laag ijs). Ook hier is
het rustig. Ik tel vijf auto´s, en op het ijs zie je een enkeling schaatsen.
Ook twee andere vrienden van Christian zijn komen lunchschaatsen,
zodat we een groepje van 5 hebben.

Foto: Christian Andersson

De baan is van goede kwaliteit. Zeer weinig scheuren. Alleen een stuk van 300 meter vastgevroren sneeuwijs. Een
dagje dooi zou dit ijs helemaal geweldig maken.
De route bestaat uit een kleine ring en een grotere ring van ruim 3 km. Halverwege de grote ring is een enkele
baan naar het einde van het langwerpige meer geveegd. Van de veger die bezig is aan deze baan horen we dat het
ijs op dit 7 km lange stuk niet erg goed is. Ook hier veel vastgevroren sneeuw. De ijsmeesters proberen het ijs te
schaven, maar het zal nog wel enkele dagen (of een dagje dooi) duren voordat ook deze baan goed berijdbaar is.
Tijdens het tweede rondje tref ik opnieuw zo´n Zweeds cultuuritem. In Zweden duurt de winter lang. Maandenlang
ligt er sneeuw en ijs. Het verklaart vele verschillen met Nederland. Van de treinen die ook van 50 cm sneeuw geen
last lijken te hebben tot de autombilisten die niet snel scharen op een gladde weg. Van de hond uitlaten al
schaatsend op het ijs tot
schaatstraining op een ijsbaan in de
stad in plaats van rijden op natuurijs.
Maar ook dit tafereel: langlaufen (so
wie so de belangrijkste sport in
Zweden) met een slee achter je aan.
Klinkt niet zo heel raar. Maar de baby
die ik in de slee zag liggen slapen, deed
me toch wel opkijken.
De lunchpauze was voor mij veel te snel voorbij, dus liet ik me afzetten bij de Hälsinggårdenbrygen. Nog een
laatste rondje over Runn. Dit laatste rondje over het heerlijke ijs met stralende zon betekent helaas het einde van
deze schaatstrip.
Maar niet het einde van deze serie blogs. Onregelmatig zullen nog blogs verschijnen over het schaatsen in Zweden.
Tot de volgende blog!

Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen

NatuurijsZweden.nl
Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter
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