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Nieuwsbrief 1819 nr 6 - Runn Winter Week special
Met: IJs en weder – Skate4AIR trapt af – het programma – de banen – voorbereiding van uw
schaatsreis – wordt het druk? – schaatsen na de RWW - praktische tips – een dagje niet
schaatsen
In PDF: (https://bit.ly/2DJMw5B)

IJs en weder
Aan de dikte van het ijs zal het niet liggen. Er ligt een laag van 30 tot 40 centimeter ijs.
De voorspellingen voor het weer zijn wisselvallig (en warm).
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief (woensdag 13 feb) lijkt het erop dat er milde temperaturen
blijven: overdag boven het vriespunt, ’s nachts lichte vorst, weinig wind. De ijs-condities zullen elke dag anders zijn.
Ook tijdens de RWW houdt de ijsvereniging Runn-Is de banen schoon.
De uiteindelijke ijscondities tijdens de RWW zijn op dit moment niet te voorspellen. Vele factoren spelen mee:
temperatuur(sschommelingen), al dan niet zonneschijn (door zon droogt het ijs snel op), wind.
Hou de facebookpagina’s, Twitter en de nieuwspagina van Runn Winter Week in de gaten voor de actuele situatie.
Facebookpagina NatuurijsZweden (https://www.facebook.com/NatuurijsZweden)
Twitter NatuurijsZweden (https://www.facebook.com/NatuurijsZweden)
Facebookpagina Runn Winter Week (https://www.facebook.com/runnwinterweek)
Twitter Runn Winter Week (https://www.facebook.com/runnwinterweek)
Na een paar dagen gesloten te zijn is vandaag de blauwe (5 km) baan open. De rode en groene baan zijn nog
weerbarstig.
Ook op Ösjön (spreek uit: euschen) en Vika zijn banen geveegd. Ook hier niet de volledige
baan. De sneeuwval van de afgelopen weken, gecombineerd met de extreem zachte
periode, speelt alle geveegde banen in Zweden danig parten.
Wist u dat door deel te nemen aan de officiële toertochten van RWW u het fantastische
werk van de ijsvereniging steunt? Een deel van het inschrijfgeld gaat direct naar benzineen onderhoudskosten van het wagenpark van Runn-Is.
Op de webpagina van Runn-is vind u een pay-pall button voor een donatie.
(http://runn-is.net/#page-top)

Skate4AIR trapt af
Net als de afgelopen jaren markeert de Skate4AIR Daylightchallenge de start van de Runn Winter Week (die al
jarenlang meer dan 1 week beslaat ;-) (https://www.skate4air.nl/daylight-challenge)
Van zonsopkomst tot zonsondergang zo veel mogelijk kilometers maken. Het was zwaar dit jaar. Vanwege voorspelde
regen op de zaterdag, werd de tocht een dag vervroegd. Normaal gesproken is de eerste dag bedoeld om het ijs even
te verkennen, maar nu moesten de deelnemers na de late aankomst op donderdag, direct bij zonsopkomst op vrijdag
aan de bak.
Runn-Is had goed werk afgeleverd. Het sneeuwde bijna de hele nacht. Door in het donker al te beginnen met vegen,
was de baan redelijk sneeuwvrij. Maar ook tijdens de start en direct daarna bleef het sneeuwen. Het ijs had niet eens
zoveel scheuren, maar weinig licht en plekken met sneeuw zorgde
toch voor regelmatig struikelen. De schade bleef gelukkig (op een
paar pechvogels na) beperkt tot blauwe plekken en een enkel nat
pak wat later op de dag.
Na 12 uur werd de tocht echt heroïsch. Er was een echte dooiaanval
en de toplaag van het ijs werd langzaam maar zeker slush-puppie-ijs:
zo zacht dat je bij elke slag een centimeter in het ijs zakte.
Ondanks dit loodzware ijs, bleven de deelnemers doorgaan met hun
rondes van 5 km elk op de blauwe baan.
Pas na 16:00 zorgde de vorst voor een steviger ondergrond, maar
dat gaf slechts weinig respijt tot de finish even voor half vijf.

Het programma
Na de kick-off met de Skate4AIR Daylightchallenge staat verder op het programma:
vrijdag 15 februari – Runn 110k
100km tegen de elementen. Genieten van de rust en de natuur
en afzien. Een mooie kennismaking met het harde zweedse ijs.
zaterdag 16 februari – Techniek-clinic en korte tocht
Een instructeur van Dala Active Skaters geeft een korte
techniektraining en neemt u daarna mee voor een korte
toertocht over het Runn meer. Deelname gratis. Verzamelen
om 10:30 bij de pieren.
zondag 17 februari – Runnlöpet
Kies tussen 50 of 100km. Een mooie kennismaking met het
harde zweedse ijs en een goede voorbereiding op de 200km
van dinsdag 19 februari
dinsdag 19 februari – Runn 200k
De al klasssieke Alternatieve Elfstedentocht van Zweden. Op deze dag wordt het ijs speciaal geprepareerd voor de
lange afstandsrijders en heeft u de mogelijkheid om 200km te schaatsen met uitstekende verzorging onderweg. Het
parcours is afhankelijk van de ijscondities. Runn-Is streeft naar een lange lus van zo’n 16 km.
donderdag 21 februari – Runn 100k
100km tegen de elementen. Genieten van de rust en de natuur en toch afzien. Uitstekende verzorging onderweg. Het
parcours is afhankelijk van de ijscondities. Runn-Is streeft naar een lange lus van zo’n 16 km.
zaterdag 23 februari – Runnskrinnet
Schaatstoertocht waarbij U zelf bepaalt hoe lang u wilt schaatsen.
Naar gelang conditie en schaatservaring schaatst u 30, 60 of 90
kilometer.
Het parcours is afhankelijk van de ijscondities. Runn-Is streeft naar
een lange lus van zo’n 16 km.
zaterdag 23 februari – Techniek-clinic en korte tocht
Een instructeur van Dala Active Skaters geeft een korte
techniektraining en neemt u daarna mee voor een korte toertocht
over het Runn meer. Deelname gratis. Verzamelen om 10:30 bij de
pieren
zondag 24 februari - Kinderschaatsdag
Kinder schaatsdag met onder meer de Lilla Runnskrinnet: een
toertocht voor kinderen
Helmplicht
Voor de toertochten van Runn Winter Week 2019 is het dragen van een helm verplicht. De RWW organisatoren raden
aan de helm ook buiten de toertochten om op te hebben tijdens het schaatsen.
Aanmelden voor de toertochten op de website (www.Runnwinterweek.com).
Noren of Zweedse kluunschaatsen?
Een veelgestelde vraag: kun je de toertochten op noren rijden of
heb je (Zweedse) kluunschaatsen nodig?
Voor beiden is wat te zeggen. Vooral bij bobbelig sneeuwijs blijf
je met de Zweedse kluunschaatsen beter overeind. Maar op de
langere duur, rijden deze lage schaatsen iets vermoeiender voor
de dijen.
Bij water op het ijs is vooral de waterdichtheid van je
schaatsschoen van belang.
Bekijk alle ins en outs op een serie van drie video-reviews:
https://youtu.be/f-5JiaQcBFQ

De banen
De banen zijn geveegd. Maar vorige week nog, heeft
Zweden pakken met sneeuw over zich heen gekregen. In
combinatie met de zeer wisselende (en soms hoge)
temperaturen is het elke dag afwachten of het lukt om
alle banen geveegd te krijgen.
De tot vorige jaar gebruikelijke rode en gele baan zijn
gecombineerd tot een zwarte baan (13 km). Deze baan is
een aftakking van de blauwe baan en gaat de weidsheid
van het meer op.
Halverwege de zwarte baan vindt u de afslag naar
Storsund (de groene baan). Deze baan heeft echter de
laagste prioriteit, en zal bij lastig weer niet beschikbaar
zijn.
Ook op Osjon en Vika zijn momenteel niet de totale
banen beschikbaar.

Voorbereiding van uw schaatsreis
Om goed beslagen ten ijs te komen is een goede voorbereiding handig.
Zweden maakt deel uit van de EG, een aantal zaken zijn voor de reiziger binnen de Europese Unie al goed geregeld.
Vergeet echter niet mee te nemen:
Geldige pas of ID bewijs. U dient zich ook in Zweden te kunnen identificeren
Geldige Ziektekosten/zorg-pas, staat vaak op Uw verzekeringspas en is nodig, mocht u op bezoek moeten bij
arts/ziekenhuis. U voorkomt daarmee zelf voor eventuele ziektekosten op te moeten draaien. Een extra
reisverzekering is altijd aan te raden mocht u die nog niet hebben.
Medicijnenpas: Mocht U bepaalde medicijnen in moeten nemen is hat handig vooraf een medicijnenpas bij uw
huisarts op te vragen. Dat maakt het makkelijker om bij een noodgedwongen bezoek bij de huisarts/ziekenhuis uit te
leggen welke medicijnen u neemt en in welke hoeveelheden. Vergeet ook niet voldoende benodigde medicijnen mee
te nemen. Onverhoopt toch vergeten? Via een huisartsenpost kunt u de medicijnen verkrijgen. In alle accommodaties
kan men u helpen om de dichtstbijzijnde open huisartsenpost te vinden.
Bankpas/creditcard: Betalen met uw gewone bankkaart is ook bij zeer lage bedragen de normaalste zaak van de
wereld in het bijna kontantloze Zweden. Steeds meer winkels zijn cashloos. In de bus kunt u uitsluitend met uw
bankpas betalen.
Zweedse kronen: Zweden is lid van de EU, maar heeft zijn eigen munt gehouden.
De Euro is dus geen geldig betaalmiddel binnen Zweden! Het is daarom ook altijd
handig wat Zweedse kronen op zak te hebben, ook al wordt bijna alles met een
kaart betaald. 100 Zweedse kroon (SEK) is ongeveer €10
Kleding: Het kan in Zweden extreem koud zijn met temperaturen tot onder de -20c,
Neem de juiste winterkleding mee. Denk aan het lagensysteem, dwz laag 1 thermo
onderkleding, laag 2 goed ademend en isolerende tussenlaag en laag 3 winddichte
en isolerende buitenlaag. Ook bij het schaatsen zijn meerdere lagen kleding in uw
voordeel. U kunt altijd nog kleding uittrekken mocht u het te warm hebben.
Schoeisel met goede rubberen zolen en isolerende binnenvoering, maken het lopen
over de toch vaak gladde wegen niet alleen veiliger, ze zorgen ook nog eens voor warme voeten. Bij snel wisselend
weer (zoals deze weken) kunnen de sneeuwlagen glad opvriezen. Spikes onder je schoenen helpen tegen uitglijders.
Kniebeschermers zijn tijdens het schaatser haast onontbeerlijk.
Natuurlijk vindt u in Falun en Borlänge sportwinkels die juist in de periode van de Runn Winter Week volop scherpe
aanbiedingen (REA: uitverkoop) hebben. Dus mocht U iets vergeten zijn, of nog niet hebben, dan zullen de prijzen
meevallen.
Uw schaatsen en helm: Het zal je maar overkomen, na weken van voorbereiding om eindelijk weer eens op natuurijs
te kunnen schaatsen, bent je je schaatsen vergeten. U kunt altijd nog schaatsen huren bij camping bungalowpark
Främby Udde, dit zijn echter Zweedse schaatsen met een bergschoen erop, dus niet echt ideaal om lange tochten op
te schaatsen.

Gaat u vliegen: Schaatsen mag u niet meenemen als handbagage. Stop de schaatsen – goed ingepakt - in de
ruimkoffer.
Twijfelt u nog tussen het meenemen van uw (baan-) noren of
Zweedse kluunschaatsen, bekijk dan de video-reviews over dit
onderwerp: https://youtu.be/f-5JiaQcBFQ
Thermosfles, sporttape, stekkerdoos: Een thermosfles omdat
er niet zo veel koek-en-zopie is op het Zweedse ijs, sporttape
om blaargevoelige plekken preventief af te plakken (je staat
immers een stuk langer op het ijs, dan thuis op de baan), en een
stekkerdoos om te zorgen dat je niet hoeft te ‘vechten’ om een
plekje voor je (telefoon-)lader.
Een zitmatje: Niet strikt noodzakelijk, maar er ligt vaak sneeuw
op de bankjes / pieren waar je je schaatsen onderbindt. Er
bestaan speciale, opvouwbare zitmatjes, maar je kunt ook een
stukje van een (oude) rubberen slaapmat knippen.

Wordt het druk?
Zoals elk jaar is het tijdens de Runn Winter Week drukker op het ijs dan in de periodes erbuiten.
De organisatie houdt rekening met (afhankelijk van het weer) tussen de 3000 en 10.000 bezoekers.
De meeste gezelligheid zult u rond de Främby Udde en bij de pieren van de jachthaven vinden.
Maar, Runn is erg groot, dus als u liever wat rustiger schaatst: een paar kilometer verderop is Runn weer een stil,
weids landschap.

Schaatsen ná de RWW
Na de Runn Winter Week wordt het weer rustiger op het ijs. Maar de ijsvereniging Runn-Is blijft het ijs onderhouden.
U kunt zo nu en dan wat landgenoten op het ijs tegenkomen. Wellicht treft u enkele Nederlandse ijszeilers buiten de
banen. Een enkele Zweed (‘hej, hej’) treft u meestal tussen de middag als enkele Zweden hun lunchpauze gebruiken
om een ritje te maken, of na 17:00 uur als ze de werkdag afsluiten met een rondje Runn.
De ijsvereniging blijft de banen verzorgen zolang het verantwoord is om te schaatsen. Tot wanneer dat is? Het blijft
natuurijs, maar normaal gesproken kan er tot medio/eind maart worden geschaatst.

Praktische tips
De website van NatuurijsZweden staat bomvol praktische tips. Kijk ook eens op de FAQ-pagina voor antwoorden en
tips bij veel gestelde vragen (https://natuurijszweden.nl/vragen/index.html)
Hieronder nog een paar praktische tips voor uw schaatsreis naar Falun of Borlange.
Openbaar Vervoer
Naar en van het STF hostel Falun Vandrarhem rijdt elke twintig minuten (spits) tot elk uur (avond en zondag) bus 11
vanaf het centrale busstation. De rit duurt ongeveer een kwartier. De halte voor het hostel: Kopargatan.
Een kaartje voor 1 uur kost 31 SEK.
Let op: in de bus kunt u alleen met een bankpas betalen. Cash is niet mogelijk.
Naar Bjursås, naar Vika en naar verschillende andere bestemmingen kunt u ook per bus. Maar dergelijke regiobussen
rijden soms maar enkele keren per dag. Check de OV-planner (in het Engels) ruim van te voren. Vertrekpunt is bijna
altijd het busstation. (https://reseplanerare.resrobot.se/index.html?language=en_GB)
Accommodatie
Voor schaatsers zijn de bungalows van de Främby Udde en het STF
hostel Falun Vandrarhem dé hotspots. Direct aan of dichtbij het
ijs. Ingericht voor buitensporters. Geen overdadige luxe, maar
gerieflijk. Als u een stuga bij de Främby Udde huurt, kunt u het
beste met een (huur-)auto komen. De stad bereiken is iets lastiger.
Het hostel is uitstekend met OV bereikbaar en kent wat faciliteiten
in de directe omgeving.
Bij het hostel krijgen lezers van NatuurijsZweden 15% korting op
de overnachtingsprijs. Meld bij het reserveren/boeken de code
NLFW03.

De organisatie van de verhuur van bungalows bij de Främby Udde is aan het veranderen. Tijdelijk kunt u boeken door
contact op te nemen met de RWW organisatie. (https://www.runnwinterweek.se/verblijf.html)
Midden in Falun vindt u verschillende hotels. Bij Lugnet treft u een groot Scandic hotel aan. Op verschillende plekken
(ook in de wijk aan het ijs) vindt u B&B’s en Airbnb’s.
Zie de accommodatiepagina op de website voor meer informatie. (https://natuurijszweden.nl/Verblijf/falun/index.html)
Eten/drinken
Zweden staat mede bekend om het goede eten. Ook in Falun en Borlänge heeft u een ruime keuze aan
eetgelegenheden. In principe bieden alle cafés een ruime keuze aan gerechten aan. In beide steden vindt U
franchiseketens als O´Learys, Pitchers en Bishops Arms. Vooral in Falun kunt u ook terecht voor de wat exclusievere
restaurants, waarbij de restaurants Banken en Smak och Mera echte aanraders zijn. Uit eten is niet veel duurder dan
in Nederland, het nuttigen van alcohol daarentegen wel!.
Tussen 11 en 14 uur biedt bijna elk restaurant een warme dag-lunch aan. Meestal in buffet-vorm. Ook het Pipi
Langkoushuis Främby Udde biedt een dergelijke warme lunch (vlak naast het ijs) aan.
Een dergelijke lunch kost tussen de 9 en 15 euro.
Zelf koken kan uitstekend als u verblijft in een van de bungalows van Främby Udde, of als u in het STF hostel Falun
Vandrarhem verblijft. Vanuit de Främby Udde is de dichtstbijzijnde
supermarkt in de stad. Een auto is handig. Vanaf het hostel is de
dichtstbijzijnde supermarkt de Willy’s, ongeveer 20 minuten lopen.
Let op! Wellicht heeft u gelezen over een kleine, handige winkel bij
het benzinestation om de hoek bij het hostel (ook op Google maps
nog zichtbaar). Deze winkel is echter recent opgeheven.
Geen zin om te koken, en geen zin om er op uit te gaan? Direct om
de hoek van het hostel zit een pizzeria/grill La Marina. Goede pizza’s,
ter plekke nuttigen (beetje spartaans ingericht) of om mee te nemen.
Een absolute aanrader: Rabarber-pie met warme custard (Örnas-café)

Een dagje niet schaatsen
Het kan zomaar gebeuren: u wilt een dagje wat anders doen dan schaatsen.
Gelukkig vormen Borlange en Falun het centrum van de provincie Dalarna. Er is meer dan genoeg te doen/zien naast
het schaatsen. Veel van de bezienswaardigheden of activiteiten zijn goed met het openbaar vervoer te bereiken, voor
sommige is een (huur-)auto wel handig.
In de volgende nieuwsbrief, de Dalarna-special, een uitgebreider overzicht. Hier vast wat suggesties. Zie ook de
websitepagina over Falun (https://bit.ly/2GASLM0).
De kopermijn
De grootste kopermijn van de wereld ligt in Falun. Het is UNESCO werelderfgoed. De mijn, Kopparberget genaamd,
heeft de groei van Falun en heel Zweden sterk gestimuleerd.
Veel kastelen en landhuizen hebben daken van Falun-koper, met als hoogtepunt het koninklijk paleis van
Er bestaat een legende over een witte geit (Kåre), die met een rode vacht op het erf terugkwam van het grazen. De
geit bracht zijn eigenaar op het spoor van de kopererts. De start van de koperwinning, alweer zo’n 1000 jaar geleden.
In 1687 ging het echter goed mis: De Grote Instorting. Het was Midzomer, alle mijnwerkers hadden een dag vrij, dus
als door een wonder, werd geen van hen gedood. Deze instorting sloot wel de tijd van welvaart voor Koppaberget af.
Niettemin bleef de mijn actief tot 1992 en haalde men ook edele metalen zoals goud en zilver naar boven. Met de
huidige prijzen voor edelmetalen is er weer aandacht voor de mijnen in de regio en wordt er zelfs gespeculeerd over
heropening van enkele mijnen.
Naast een bezoek aan het mijnmuseum is de afdaling naar de 67 meter diepe galerij en ondergrondse kamers
absoluut aan te raden. Tijdens de 1 uur durende rondleiding vertellen de gidsen over de geschiedenis van Falun, de
Kopermijn en de koperwinning en het verhaal van Fat Mats. (daar verklap ik hier niets over: het is een tragisch
verhaal).
Gedurende de winterperiode zijn er op werkdagen rondleidingen om 14:00u en in het weekend om 12:00u en 14:00u.
Het beste kunt U de dag ervoor boeken zodat U verzekerd bent van een plek.
Meer informatie over Zweden, Dalarna, Falun of Borlänge: visitweden.nl (https://visitsweden.nl)
en visitdalarna.se (https://www.visitdalarna.se/en)

Alpine skiën
Zowel in Falun als Borlänge kunt u terecht om te skiën. Nu
liggen beide steden niet in de Alpen, toch komt U voor een
dagje skiën niks tekort. Mooie afdalingen in verschillende
moeilijkheidsgraden, een goed opgezette ski-verhuur systeem,
moderne liften en de nieuwste sneeuwkanonnen zorgen ervoor
dat deze regio populair is onder de weekend ski reizigers in
Zweden. Romme Alpin net buiten Borlänge is een modern
skigebiedt, Bjursås is iets ouder, maar zeer gezellig. Beiden
voldoen ruim voor een heerlijke dag in de sneeuw. Meer
info: www.bjursas.com (https://www.bjursas.com)
en www.rommealpin.se (https://www.rommealpin.se)
Beide locaties zijn per bus te bereiken, maar er zijn slechts weinig bussen per dag. Raadpleeg de OV-planner.
(https://reseplanerare.resrobot.se/index.html?language=en_GB)
Langlaufen (en schansspringen)
Falun is al jaren het decor voor de Wereldbekerwedstrijden langlaufen. In 2015 werd hier ook het WK langlaufen en
schansspringen georganiseerd. Heeft u altijd al eens willen ervaren hoe het is om bovenaan een skischans te staan,
dan is een bezoek aan het WK museum op sportpark Lugnet meer dan waard. Via een lift/kabelbaan wordt u naar
boven gebracht en in de hoogste schans kunt U de historie volgen van alle WK ´s die in Falun gehouden zijn.
Op sportpark Lugnet kunt u bij de campingreceptie langlaufski’s en schoenen huren. Vanaf de camping zijn er
verschillende professioneel onderhouden loipes te volgen. Op een webcam kunt u live het startpunt van de
langlaufloipes zien. Zie de webcampagina op de website (https://natuurijszweden.nl/Afzet/webcams.html).
Lugnet is met de bus te bereiken, maar een ritje met de auto of taxi is een stuk sneller.
Husky of sneeuwscooter-trip
Wilt u het ultieme wintergevoel beleven dan is een
sneeuwscooter- of huskysafari zeker aan te raden.
Voortgetrokken worden door wel 12 honden terwijl je laag
bij de grond op een slee zit (op een lekker warm rendiervel)
is een enerverende belevenis.
De huskytochten starten in Ennsviken, maar op de
zaterdagen kunt u een korte huskytrip beleven in het
skigebied Bjursås. Meer info op de website van BelowZero
(in het Engels) (https://www.belowzerohuskytours.com/start).
Of heeft u meer met de ruwe paardenkrachten van een
sneeuwscooter? Ook dat kan in Falun. Moreys biedt deze
tochten in Svärdsjö. Meer info op de website van moreys (in het Zweeds, gebruik Google translate)
(http://www.moreysaventyr.se/utflyktsmal-dalarna-falun-borlange-aktiviteter/)
Voor beide activiteiten geldt: bellen werkt beter en sneller dan een e-mail.
Sauna, hottub en ijswakbaden
Na een lange dag op de schaats, is het heerlijk relaxen: badderen in de hottub terwijl U geniet van de prachtige
sterrenhemel en wellicht in combinatie met een dampende sauna in de saunavlot op het ijs om vervolgens af te
koelen, zoals echte Vikingen dat doen in het ijswak. Verblijft U op vakantiepark Främby Udde, dan behoort dit tot de
mogelijkheden, maar ook mensen van buitenaf kunnen de hottubs en sauna bij Främby Udde boeken. Vraag ernaar in
het restaurant van het Pipi Langkoushuis.
Het sportpark Lugnet heeft niet alleen een zwembad, maar ook een welness-centrum, uiteraard inclusief sauna.
De meeste hotels in Falun hebben een sauna (vraag even bij de receptie).
Het STF Hostel heeft (nog) geen sauna.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief van NatuurijsZweden is de Dalarna-special.
special. Met daarin extra veel informatie over het
schaatsen in/rond Falun, Borlange en andere schaatsplekken in Dalarna.
Tevens extra aandacht voor schaatsen in maart
Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen

NatuurijsZweden.nl
Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen:
Nieuwsbrief nr 5 – Sigtuna(rännet)special
nnet)special met daarin: het stadje Sigtuna – van Arlanda naar Sigtuna – het ijs rond
Sigtuna - overnachten – de Sigtunarännet – sneeuw - praktische info - het schaatsseizoen – wat is er verder te
beleven? (https://bit.ly/2DJMw5B)
Nieuwsbrief nr 4 met daarin: Het Zweedse (schaats
(schaats-) klimaat - Actuele ijscondities – Lunch / fika / koek-en-zopie
koek
–
Techniektrainingen & Clinics – Voorpret: Runn
Runn-Vika-Runn
(https://bit.ly/2SQy7Kq)
Nieuwsbrief nr 3 met daarin: Hoe schaats jij? – De multi-merentocht
merentocht (en 7 andere schaatsreizen) – Ö, ö, ö, 100 eilanden
van Runn – Het ijs in december – 15 Zweedse schaatsplekken – Even voorstellen: onze sponsoren – Skate4Air
daylightchallenge - Rare jongens die Zweden
(https://goo.gl/ezthns)
Nieuwsbrief nr 2 met daarin: Buiten de stad overnachten -Kluunschaatsen of Noren? -Sigtuna
Sigtuna en Sigtunarännet Buffelavond met presentatie
sentatie ‘Schaatsen in Zweden’ - 12 maal een echte (winter-)Zweed - Schaatsbeeldjes
(https://bit.ly/2CgCF7x)
Nieuwsbrief nr 1 met daarin: De eerste schaatskalenders - Nieuwe website - Wat maakt Runn tot zo’n goede
schaatsplek? - 15% korting op de overnachtingsprijs -Schaatsen in de Kerstvakantie? -Vijftig
Vijftig tinten ijs.
(https://bit.ly/2Gkik5w)
Nieuwsbrief gemist? De nieuwsbrieven kunt u online lezen op: https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst?
verzendlijst? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "nieuws
"nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl

Sponsors
NatuurijsZweden is een not-for-profit,
profit, min of meer uit de hand gelopen, hobby.
Om de kosten in de hand te houden, hebben een paar sponsoren zich bereid verklaard om NatuurijsZweden de
komende jaren te ondersteunen.
Hoofdsponsors:

RunnWinterWeek – Deze organisatie heeft nauwelijks meer een introductie nodig. Niet alleen
organiseren zij elk jaar de Runn Winter Week, maar tevens vormen zij de spil tussen de vele
betrokkenen die zorgen dat er elk jaar de langste (en breedste) natuurijs
natuurijsbaan
baan ter wereld geveegd
wordt op Runn, bij Falun en Borlänge. (http://www.runnwinterweek.se/)

OutdoorXL - OutdoorXL in Barendrecht is dé outdoorspecialist van Nederland. In de winkel van
8000m2 (naast de IKEA) kun je terecht voor outdoor, wintersport, kamperen en natuurlijk schaatsen.
schaatsen
Zo vind je bij OutdoorXL een grote collectie Zweedse Schaatsen, Noren, klapschaatse
klapschaatsen en meer. Kom
langs of bekijk het aanbod op outdoorxl.nl (http://outdoorxl.nl/)

Sponsoren:
ICEguide - Stockholm biedt fantastische schaatsmogelijkheden. Stockholm Adventures biedt verzorgde
schaatstochten op natuurijs met een gids. Als je Stockholm bezoekt tussen December en Maart, ga één
of meer dagen op Zweedse kluunschaatsen op vers natuurijs. (http://iceguide.se/)

Hotel Kristinna – Dé uitvalsbasis voor het schaatsen bij Sigtuna. Een prettig hotel in het centrum van
Sigtuna, slechts een paar honderd meter van de schaatsopstapplek. 10% korting voor lezers van
NatuurijsZweden. (https://goo.gl/Zqkc4b)
Sigtunarännet – De opvolger van de beroemde Vikningarännet. Een goed georganiseerde toertocht
op het ijs bij Sigtuna. Dit seizoen op 17 feb 2019. (http://www.sigtunarannet.se)

Dala Active Skaters – De schaatsclub van Falun en Borlänge. Zij organiseren elke zaterdagochtend een
techniekles plus een korte toertocht over Runn. Daarnaast is DAS-schaatser Christian Andersson de
hofleverancier van prachtige foto’s voor NatuurijsZweden.
STF Hostel Vandrarhem Falun – Dé hotspot voor schaatsers in Falun. Een gezellig hostel met 1-, 2-,
3- of 4- persoonskamers. Kookgelegenheid en ontbijtbuffet. In een buitenwijk van Falun. Goed
bereikbaar met OV. 7 minuten lopen tot op het ijs.
15% korting op de overnachtingsprijs voor lezers van NatuurijsZweden. (https://goo.gl/qvrTuE)

