Nieuwsbrief 1819 nr 7 – Dalarna special
Met: Schaatsen in maart – andere schaatsplekken in Dalarna - het Dalarna-paard – Gustav Eriksson - lange latten –
winters toerisme in Dalarna - 10/15% korting op de overnachtingen – ijsvulkanen
In PDF: (https://bit.ly/2tPqn12)

Schaatsen in maart
Op dit moment, tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief, is de Runn Winter Week
afgelopen en zijn de voorjaarsvakanties achter de rug. Maar ook nu wordt er nog
volop geschaatst in Zweden.
Het blijft ijs en weder dienende, maar normaal gesproken kan er tot eind maart
worden geschaatst.
De weersvoorspellingen zijn in ieder geval gunstig (voldoende nachtvorst) tot 17
maart. Dit geldt zowel voor de schaatsplekken in Dalarna (zie onder) als voor Sigtuna.
De georganiseerde schaatstochten onder leiding van IceGuides lopen tot en met het
weekeinde van 8-10 maart.
De Nederlandse club HLSK gaat – afhankelijk van het ijs – door tot eind maart.
De ijsmeesters van Runn-Is (Falun) blijven – ook afhankelijk van ijs en sneeuw tot eind
maart - de banen vegen. Dala Active Skaters blijft elke zaterdag een techniektraining
en een toertocht organiseren.
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Elke dag is het ijs weer anders, maar geschaatst kan er altijd worden.
Als het overdag dooit, ga dan vroeg op de dag schaatsen. Het ijs is dan nog lekker hard. Later op de dag kun je iets meer
last van zachter ijs hebben.
Het is handig om in maart naar Zweden te gaan (al was het alleen al omdat de kans op natuurijs in Nederland voor dit
seizoen niet zo heel erg hoog meer is).
Temperaturen - Schaatsen doe je ook omdat het lekker koud is. Maar in Zweden kan het echt erg koud worden. Bij -20
overdag moet je op bevriezingsgevaar gaan letten. In maart zijn de dagtemperaturen een stuk gematigder.De gemiddelde
maximale dagtemperatuur is in januari nog -1.6, in februari -1.2 en in maart al 2.9. (Nb: boven het ijs ligt de echte
temperatuur een stuk lager). Al met al hou je het een stuk langer op het ijs uit.
Vers ijs - Het ijs wordt natuurlijk ouder. De sneeuw buiten de banen drukt het ijs omlaag, waardoor het ijs op de banen
een beetje omhoog bolt. Dit veroorzaakt bij aanblijvende vorst voor lengtescheuren. Het heeft in de afgelopen weken
regelmatig (flink) gedooid. Het smeltwater heeft de scheuren gevuld. De nachtvorst zorgt voor 'vers', glad ijs. Op dit
moment zijn de schaatsers in Zweden vol lof over de kwaliteit van het ijs: strak glad, hard en zonder scheuren.
De dooi overdag kan ook voor een nat dagje zorgen. Zeker in maart is het niet ongebruikelijk dat je door een laagje water
moet schaatsen. Maar het ijs eronder is dik genoeg, en glijdt juist heel erg goed. In het algemeen is de dag erna een
nieuwe laag ijs gevroren, of is het water weggezakt. (Tip: twee kleine plastic zakken om je sokken in je schoenen zorgen
dat je voeten min of meer droog blijven. Tip 2: het STF hostel Vandrarhem heeft uitstekende droogkasten, zodat je de
volgende dag weer met droge schaatsen verder kunt.)
Rust - Schaatsen in Zweden is so-wie-so schaatsen in alle rust. Er is erg veel baan geveegd, de meren zijn, en er zeker geen
sprake van massa-toerisme. Na de periode van de toertochten is het in maart niet ongebruikelijk dat je op een dag
schaatsen een paar keer een stel schaatsers tegenkomt, en verder niet. (Waarschuwing: ga dus nooit alleen schaatsen.
Het ijs is wel veilig, maar op natuurijs kun je wel vallen. Ook als de schade beperkt is, als je niet zelfstandig verder kunt, en
je mobieltje is kapot gevallen, kan het lang duren voordat iemand je vindt, met alle gevaren van onderkoeling van dien.)
Ruimte - In de komende periode hebben alle schaats-hotspots (In Falun het STF hostel Vandrarhem en Framby Udde
Resort, in Sigtuna Hotel Kristina) in het algemeen weer ruimte genoeg.
Lange dagen - Je hebt eigenlijk een veel langere schaatsvakantie als je in maart gaat. Begin januari is een dag in Zweden
zo'n 6 uur lang (van zonsopkomst tot zonsondergang). Eind maart is de dag 13 uur lang! Dat is ruim twee keer zoveel
daglichturen. (Na de eerste week in maart telt de dag al 11 uren).
Over-is – Let op! Met de iets hogere temperaturen overdag zul je ’s middags regelmatig dooi- of kwelwater aan de
zijkanten van de baan treffen. Dit water bevriest ’s nachts. Als het echter niet koud genoeg is, zal er alleen een dun laagje

ijs op het smelt- of kwelwater komen. Je krijgt dan over-is: een dun laagje ijs op water op de eigenlijke ijsvloer. Hier kun je
NIET op schaatsen! Als je door het bovenste laagje ijs zakt, staat je schaats gelijk stil en wordt je als het ware over je
schaats heen gelanceerd. Als je ’s ochtends dus verse plekken zwart ijs ziet: eerst even controleren of het bovenste laagje
dik genoeg is om je te houden.

Andere schaatsplekken in Dalarna
Dalarna is de provincie met de meeste geveegde natuurijsbanen. De banen op en bij Runn worden op de website
NatuurijsZweden uitgebreid besproken. Ook de banen op Orsa komen regelmatig aan bod.
Maar er zijn nog veel meer geveegde banen in Dalarna te vinden.
Met uitzondering van de baan bij Hedemora (die vlak naast het station begint), zijn de banen eigenlijk alleen per auto te
bereiken.
Op dit moment is het nog niet goed mogelijk om een actuele status van de ijscondities van elk van de hieronder
genoemde banen te krijgen. De meeste banen worden geveegd en bijgehouden door (groepen) vrijwilligers. Niet altijd
plaatsen zij regelmatige updates / ijsrapporten online. Met de toeristenorganisatie van Dalarna (VisitDalarna.se) wordt
gekeken of het mogelijk is om een up-to-date opgave van de ijscondities te maken. We hopen dat dit het komend seizoen
zal werken. Hou de website (Facebooke en Twitter) in de gaten.
De belangrijkste schaatsbanen in Dalarna:
1 - Orsa Grönklit. Een kleine baan 20 km N van Orsa. Wordt vooral in het begin van het seizoen gebruikt omdat dit
meer snel dicht ligt. Circa 2 km.
2 – Orsa. Al van oudsher een schaatsplek voor Nederlanders. Het vegen van de baan start bij Orsa-camping. Als de
omstandigheden het toelaten wordt de baan geveegd tot Kråkberg (vlak bij Mora). 11 km. Soms het hele meer rond:
30 km.
3 – Mora. Een gezellige baan midden in het stadje. 1.2 km
4 – Öjen (50 km ZW van Mora). Op een zeer afwisselend meer (met vele eilanden) worden verschillende banen
geveegd. Een rondje van 2 km. Bij goed weer wordt er een enkel spoor van 6 km of zelfs 12 km aan toegevoegd.
Vertrekpunt Yttermalungs Camping waar je ook schaatsen en ski’s kunt huren.
5 – Dala-Floda, het Flosjön meer. Twee banen van 3 en 4.5 km
6 – Borlänge. Het meer Ösjön. Zie de website voor alle informatie. 6-11 km lang.
7 – Falun. Het meer Runn. Zie de website voor alle informatie. Banen van 5, 12, 15 en 20 km lang.
8 – Vika. (20 km ZO van Falun). In het begin van het seizoen een korte baan op Kyrkbytjärn 2.5 km. Zodra het ijs het
toelaat een cirkelbaan van 3 km en een recht spoor van nog eens 6 km op het meer Vika zelf.
9 – Hedemora. Het Brunnmeer. Midden in het stadje Hedemora, vlak bij het station. Een baan van circa 5.5 km.
10 – Hofors / Stjärnsund. Over drie meren (Edsken, Fullen en Grycken) de pråmleden-route. Opstapplekken: de
camping van Edsken, Klacklandet en Stjärnsund. Bij Edsken een ronde baan van 3.5 km. De route verder: 6 plus 6 plus
9 km. Tussen de meren in telkens 100-300 meter klunen.

Het Dalarna-paard
Ooit was het een lokaal souvenir uit Dalarna: een houten paardje, rood geschilderd (hout genoeg ;-)
Maar sinds in 1939 een reusachtige uitvoering van het paard voor het Zweedse paviljoen op de wereldtentoonstelling in
New York werd gezet, is het paardje hét symbool van Zweden geworden.
Overal kom je het paard tegen. Nog steeds is het een gewild souvenir (al was het maar in luxe chocolade uitvoering).
Het streekmuseum van Dalarna in Falun is van zichzelf al een bezoek waard, maar voor wereld's grootste verzameling van
houten paarden moet je echt even langs gaan. (http://www.dalarnasmuseum.se/index.php/engelska-sidan)
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Gustav Eriksson
De geschiedenis van Zweden is voor een groot deel bepaald door koning Gustav Eriksson (ook wel Gustav Vasa). Begin
1500 werd Zweden geregeerd door een Deense koning. En, zoals dat in de geschiedenis ging: veel verraad, gekonkel,
machtswellust, veldslagen en oorlogen. Gustav Eriksson werd gevangen genomen door de Deense koning, ontsnapte,
vluchtte naar Dalarna, werd ook daar verraden, maar anderzijds ook geholpen door lokale inwoners.
Het verhaal gaat dat Gustav bij zijn vlucht door het ijs zakte, gered werd en onderdak vond in een boerderij bij Örnas
(tussen Falun en Borlänge). Diegenen die zowel op Runn als op Ösjön hebben geschaatst, zullen gelijk de plek herkennen
waar Gustav waarschijnlijk door het ijs zakte: het verbindingswater/ijs tussen deze twee meren. Het ziet er altijd
wondermooi uit, maar is berucht onbetrouwbaar door de stromingen.

De dag daarna vluchtte hij over het ijs verder, langs Falun, Rättvik, Mora tot in Sälen.
Het eerste deel van zijn tocht over ijs leefde (onder andere) voort in de jaarlijkse race/toertocht Ornäsrännet vanuit
Storsund. Dit zou het traject zijn dat Gustav over het ijs nam. Helaas wordt deze tocht de laatst 5 jaar niet meer
georganiseerd.
In Sälen werd Gustav overgehaald door langlaufers van Dalarna om hen voor te gaan in hun strijd tegen de Denen. Samen
met de bevolking van Dalarna (en later andere Zweden) werd Zweden een onafhankelijke staat met Gustav Vasa als
eerste koning.
Ter ere van deze eerste langlauftocht ter bevrijding van Zweden, wordt sinds 1922 tussen Mora en Sälen de
wereldberoemde Vasaloppet gehouden. Deze tocht trekt jaarlijks vele duizenden langlaufers (en om de
deelnemersbewijzen wordt in Zweden bijna gevochten).

Lange latten
Het is mede vanwege deze geschiedenis dat het veel Zweedser is om niet te gaan schaatsen, maar te gaan langlaufen.
Dat kan in Zweden echt overal. Rond Falun, rond Runn, vindt je overal goed onderhouden loipes. Bij sportcentrum Lugnet
starten verschillende professionele loipes (voor het gebruik hiervan geldt een tarief). Bij Lugnet kun je ook langlaufski’s een
toebehoren huren.
Op een webcam
bcam kunt u live het startpunt van de langlaufloipes zien. Zie de webcampagina op de website
(https://natuurijszweden.nl/Afzet/webcams.h
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.
Maar ook overal elders in Dalarna kun je prima langlaufen.
Alpine skiën is ook in de buurt van Falun mogelijk. Hou er rekening mee dat Dalarna geen echte hoge bergen kent (in
ieder geval niet in de buurt van Falun) dus dat de pistes best moeilijk kunnen zijn, maar niet te vergelijken met die in de
Alpen.
De beste ski-gebieden vindt je bij Bjursås, 20 km NW van Falun en bij Romme Dal, 40 km ZW van Falun.
Zie de website voor meer info en linkjes. (https://natuurijszweden.nl/meer/falun-2/lattten.html)

Winters toerisme in Dalarna
Husky of sneeuwscooter-trip
Wilt u het ultieme wintergevoel beleven dan is een sneeuwscooter
sneeuwscooter- of huskysafari zeker aan te raden. De
huskytochten starten in Enviken,
viken, maar op de zaterdagen kunt u een korte huskytrip beleven in het skigebied Bju
Bjursås
(deze trip is meer een uitprobeersel: circa 10
10-15 minuten). 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
dalarna-falun-borlange-aktiviteter/)
Voor beide activiteiten
viteiten geldt: bellen werkt beter en sneller dan een ee-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 Fr
Främby
ämby Udde boeken. Vraag ernaar in
het restaurant van het Pipi Langkoushuis.
Het sportpark Lugnet heeft niet alleen een zwembad, maar ook een wel
wellness-centrum,
centrum, uiteraard inclusief sauna.
De meeste hotels in Falun hebben een sauna (vraag even bij de receptie).
Het STF Hostel heeft (nog) geen sauna.
Ski-springen?
Ski-springen
springen vereist nog wel enige oefening ;;-). Maar bovenin de skischans van Lugnet (N-kant
kant van Falun) is een
museum dat niet alleen de historie van het ski
ski-springen laat zien, maar ook een bijna-echt
echt film van het ski-springen.
ski
En geniet van het prachtige uitzicht op Falun en natuurlijk het hele Runn
Runn-meer.

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.
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. 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.
En verder
Naast bovengenoemde activiteiten zijn er op vele plekken in Dalarna nog leuke bezienswaardigheden / activiteiten te
vinden. Enkelen daarvan staan op onderstaande kaart (lila nummers).

1 – Drevdagen. Oerbos, ongerepte natuur met bergen. Hier mogen sneeuwscooters onbeperkt rijden.
2 – Idre / Städjan-Nipfjällets natuurreservaat met en weg die tot boven de boomgrens loopt. Ongerepte, bergachtige
natuur.
3 – Njupeskar. Hoogste waterval in Zweden (70 meter)
4 – Navardalens Vildmarks. Wandelen in de natuur. Een streek met beren en elanden.
5 – Sälen. Groot ski-gebied.
6 – Lybergsgnupen. Natuurgebied
7 – Gesunda / Tomteland. Eén van de plekken waar – naar men zegt – de kerstman woont. Tevens ski-gebied.
8 – Nusnäs. Werkplaats van handgemaakte Dalapaarden.
9 – Mora / Vasaloppetmuseum. Museum over de beroemde langlaufrace (sinds 1922).
10 – Orsa Grönklitt. Roofdierenpark met beren, wolven, siberische tijger (min of meer vrij rondlopend).

11 – Nittsjö. Keramiekfabriek met rondleidingen.
12 – Vidablick. Uitkijktoren met fraai uitzicht over het Siljanmeer.
13 – Siljansnäs. Informatiecentrum en start van verschillende wandelpaden.
14 – Dala-Floda/Kyrkälvbron. Langste houten hangbrug voor auto’s.
15 – Borlänge/Science Centre. Wetenschapsmuseum. Aqua Nova. Zwemparadijs.
16 – Torsång. Motormuseum
17 – Fredriksberg/Säfsen resort. Wandelpaden, langlaufloipes, skigebied.
18 – Gränesberg. Spoorwegmuseum en Motor/nostalgiemuseum.
19 – Säter. Bioscoopmuseum en Åsgårdarna streekmuseum.
20 – Norn. Authentiek mijnbouwplaats en de weg tussen Vikmanshyttan en Söderbärke is een belevnis voor
automobilisten.
21 – Långshyttan elandenpark
22 – Hedemora. Historisch stadscentrum en MC-museum (motoren)
23 – Dalahästen. De grootste uitvoering van het Dalapaard (13 meter hoog)
Meer informatie over Zweden, Dalarna, Falun of Borlänge: visitweden.nl (https://visitsweden.nl)
en visitdalarna.se (https://www.visitdalarna.se/en)

10-15% korting op de overnachtingsprijs
De lezers van NatuurijsZweden krijgen 15% korting op de overnachtingsprijs van het STF Hostel Falun Vandrarhem (de
ideale uitvalsbasis voor het schaatsen op Runn). De kleine letters: de korting geldt alleen voor de overnachtingsprijs,
gebruik bij het informeren/boeken de code: NLFW03
In Sigtuna biedt hotel Kristina 10% korting aan de lezers van NatuurijsZweden. Gebruik bij het
reserveren/boeken de code: NLFW03

IJsvulkanen
Runn is een groot stuwmeer. Eind februari, begin maart
moeten de waterbeheerders een deel van het water later
wegstromen om ruimte te maken voor het nieuwe smeltwater
dat in de lente van de omliggende heuvels komt. Doen ze dit
niet, dan loopt men de kans dat het meer (of het meer
stroomafwaarts) het water niet aankan, en dorpen/stadjes
wateroverlast krijgen.
Gelukkig heeft Runn een dermate groot oppervlakte en is het
ijs zo dik, dat deze verlaging van het waterniveau niet tot
minder sterk ijs leidt. Wél blijft het ijs bij de oevers van de
eilandjes aan de kant vastkleven, waardoor er flinke
niveauverschillen in het ijs ontstaan. Op die plekken kun je
omhoog en omlaag schaatsen!

Op plekken waar Runn minder diep is, komen grote keien door het ijs heen. Zeker als er wenig sneeuw op het ijs ligt,
warmen de stenen door de zon op, en smelt de bovenliggende ijslaag op die plek wat sneller. Het ijs wordt omhoog
gestuwd en breekt rondom de kei. Het resultaat: ijs'vulkanen' en op sommige plekken een frappant maanlandschap.

Volgende Nieuwsbrief
Dit was de laatste nieuwsbrief van NatuurijsZweden voor dit seizoen.
De website, Facebook-pagina
pagina en Twitter
Twitter-account
account blijven tot het einde van het seizoen (eind maart) actief.
Daarna is NatuurijsZweden weer bij u terug bij de start van het nieuwe schaatsseizoen (oktober 2019).
Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen

NatuurijsZweden.nl
Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen:
Nieuwsbrief 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 (https://bit.ly/2C5Qi96)
Nieuwsbrief nr 5 – Sigtuna(rännet)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
ns 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 ‘Schaatsen
sen 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 "nieuwsb
"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, 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) natuurijsbaan 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.
Zo vind je bij OutdoorXL een grote collectie Zweedse Schaatsen, Noren, 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)

