
 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 1920 - nr 4                                                                                  
 
In deze vierde nieuwsbrief: Actuele ijscondities en Schaatsweerbericht – Voorbereiding van uw schaatsreis – Winters 
toerisme in Dalarna – Voorpret: Runn-Vika-Runn – IJsorganisatie Runn-IS - Uit de oude doos 
 

Actuele ijscondities en Schaatsweerbericht 
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief (1 februari) hebben de meeste Zweedse ijsmeesters flinke zorgen. 
De winter kwakkelt nog steeds. De temperaturen zijn nog steeds relatief hoog en er zit regelmatig sneeuw en zelfs 
regen in de lucht. 
Alleen in het hogere Noorden kan nu op geveegde banen worden geschaatst: Östersund (de ijsmeesters zijn dit 
weekeinde begonnen aan het vegen van de baan; Umeå / Tavelsjö met een 3 meter brede baan van 16 km en Luleå 
met een geveegde baan van 10 km. 
In de rest van Zweden zijn de omstandigheden wisselend: soms voldoende dik ijs, soms nog open wakken. Er wordt op 
verschillende kleinere meren geschaatst. 
Schaats uitsluitend met alle veiligheidsmaatregelen in acht én met een gids of local die weet wat ie doet. 
 
Schaatsweerbericht 
Nieuw via de website van natuurijsZweden is het Schaatsweerbericht Midden-Zweden van Alfred Snoek 
(MeteoGroup). 
In dit circa half-wekenlijks verschijnende weerbericht biedt Alfred inzicht in de weersverwachting op middellange 
termijn en de gevolgen voor het schaatsen in midden-Zweden (van Orsa, via Falun tot Stockholm). 
Voor de komende week staan er gelukkig een paar nachten met lekkere vorst verwacht. Het is nog even afwachten of 
dat voldoende soelaas voor het schaatsen biedt. 
Lees het Schaatsweerbericht hier: (https://schaatsweerbericht.natuurijszweden.nl) 
 
De actuele ijscondities kun je volgen via de website. (natuurijszweden.nl/ijs/actueel.html). Deze pagina wordt regelmatig 
ververst. 
Nóg actuelere ijscondities kun je lezen door de facebookpagina te volgen. (facebook.com/NatuurijsZweden/) 
Of zelf de live webcams te bekijken.  (natuurijszweden.nl/Afzet/webcams.html) 
 

Voorbereiding van uw schaatsreis   
Om goed beslagen ten ijs te komen is een goede voorbereiding handig. 
Zweden maakt deel uit van de EU, 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 reisverzekering 
dekt risico’s die buiten de zorgverzekering vallen. 
Medicijnenpas: Mocht U bepaalde medicijnen in moeten nemen is het 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.   
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.  
 

Winters toerisme in Dalarna 
 

Husky of sneeuwscooter-trip 
Wilt u het ultieme wintergevoel beleven dan is een sneeuwscooter- of huskysafari zeker aan te raden. De 
huskytochten starten in Enviken, maar op de zaterdagen kunt u een korte huskytrip beleven in het skigebied 
Bjursås (deze trip is meer een uitprobeersel: circa 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-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 wellness-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 vereist nog wel enige oefening ;-). Maar bovenin de skischans van Lugnet (N-kant van Falun) is een 
museum dat niet alleen de historie van het ski-springen laat zien, maar ook een bijna-echt film van het ski-
springen. 
En geniet van het prachtige uitzicht op Falun en natuurlijk het hele 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 
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 Åsgård
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
23 – Dalahästen. De grootste uitvoering van het Dalapaard (13 meter hoog)
 
Meer informatie over Zweden, Dalarna, Falun of Borlänge: 
en visitdalarna.se (https://www.visitdalarna.se/en

 
Skiën 
Het is 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 en toebehoren huren. 
Op een webcam kunt u live het startpunt van de langlaufloipes zien. Zie de 
(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 Zweden kun je prima langlaufen.
 
Alpine skiën is ook in de buurt van Falun mogelijk. Hou er
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 
Zie de website voor meer info en linkjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesunda / Tomteland. Eén van de plekken waar – naar men zegt – de kerstman woont. Tevens ski
snäs. Werkplaats van handgemaakte Dalapaarden. 

Mora / Vasaloppetmuseum. Museum over de beroemde langlaufrace (sinds 1922). 
Orsa Grönklitt. Roofdierenpark met beren, wolven, siberische tijger (min of meer vrij rondlopend).

Keramiekfabriek met rondleidingen. 
Vidablick. Uitkijktoren met fraai uitzicht over het Siljanmeer. 
Siljansnäs. Informatiecentrum en start van verschillende wandelpaden. 

Floda/Kyrkälvbron. Langste houten hangbrug voor auto’s. 
ge/Science Centre. Wetenschapsmuseum. Aqua Nova. Zwemparadijs. 

Fredriksberg/Säfsen resort. Wandelpaden, langlaufloipes, skigebied. 
Gränesberg. Spoorwegmuseum en Motor/nostalgiemuseum. 
Säter. Bioscoopmuseum en Åsgårdarna streekmuseum. 
Norn. Authentiek mijnbouwplaats en de weg tussen Vikmanshyttan en Söderbärke is een belevnis voor 

Hedemora. Historisch stadscentrum en MC-museum (motoren) 
e uitvoering van het Dalapaard (13 meter hoog) 

Meer informatie over Zweden, Dalarna, Falun of Borlänge:  visitweden.nl (https://visitsweden.nl) 
https://www.visitdalarna.se/en) 
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bcam kunt u live het startpunt van de langlaufloipes zien. Zie de webcampagina op de website 
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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 

Bjursås, 20 km NW van Falun en bij Romme Dal, 40 km ZW van Falun.
voor meer info en linkjes. (https://natuurijszweden.nl/meer/falun-2/lattten.html) 
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ieder geval niet in de buurt van Falun) dus dat de pistes best moeilijk kunnen zijn, maar niet te vergelijken met die in 

bij Romme Dal, 40 km ZW van Falun. 



Voorpret: Runn-Vika-Runn 
Een blog die ik eerder aan het einde van mijn Zweedse schaatsreis 
schreef: 
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 beroemde Zweedse band Good Harvest. Ook zij is met dit mooie weer altijd in 
voor een stukje schaatsen. 
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. 
 
 

 
 
 

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 

 
Uit de oude doos 
Het aantal abonnee’s op deze nieuwsbrief groeit elk jaar nog steeds lekker door.  Om de nieuwe lezers goed te 
informeren, worden soms arikelen uit eerdere nieuwsbrieven geredigeerd en herhaald. Maar voor de lezers die al 
jarenlang de nieuwsbrief lezen, kan dat leiden tot “oh, dat hebben we al gehad, hoeven we niet meer te lezen.” 
Daarom deze vaste rubriek in de nieuwsbrief: een verwijzing naar eerdere artikelen. Dit keer: 



Een tiendelig reisverslag van een schaatsreis naar Runn (
(https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20
Schaatsen in maanlicht (nieuwsbrief 1415 nr 6
%20nr%206.pdf) 
Beide artikelen vind je via de Nieuwsbrief
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
                                                                                                        
 
 
Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen: 
Nieuwsbrief nr 3 - Webcamera’s - Het Zweedse (schaats
– Buiten de stad overnachten – Het stadje Sigtuna 
Techniektrainingen & Clinics – Uit de oude doos
(https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201920%20

Nieuwsbrief nr 2 - Nieuwsbrief in nieuwe vorm 
presentatie - De multi-merentocht (en 7 andere schaatsreiz
Skate4Air daylightchallenge – Schaatsbeeldjes
(https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201920%20
Nieuwsbrief nr 1 - Waar kun je schaatsen in Zweden? 
maakt Runn tot zo’n goede schaatsplek? 
Schaatsen in de Kerstvakantie? 
(https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201920%20
 
Eerdere nieuwsbrieven: (https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html
 
 
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "nieuwsbrief" naar 
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar 
 
 

  

Een tiendelig reisverslag van een schaatsreis naar Runn (nieuwsbrief 1617 nr 3) 
https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201617%20-%20nr%203.pdf) 

nieuwsbrief 1415 nr 6) (https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201415%20

Nieuwsbrief-pagina op de website. (https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html

                                                                                    Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter

Het Zweedse (schaats-) klimaat - Actuele ijscondities – Ö,ö,ö, 100 eilanden van Runn 
Het stadje Sigtuna - Kluunschaatsen of Noren? - Lunch / fika / koek

Uit de oude doos  
https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201920%20-%20nr%203.pdf)  

Nieuwsbrief in nieuwe vorm – Hoe schaats jij? - Sigtuna en Sigtunarännet 
merentocht (en 7 andere schaatsreizen) - Het ijs in december - 18 Zweedse schaatsplekken 

Schaatsbeeldjes - 12 maal een echte (winter-)Zweed 
newebmedia/nieuwsbrief%201920%20-%20nr%202.pdf) 

Waar kun je schaatsen in Zweden? - De eerste schaatskalender - Website geactualiseerd 
nn tot zo’n goede schaatsplek? – Sigtuna en Stockholm - Korting op de overnachtingsprijs 

media/nieuwsbrief%201920%20-%20nr%201.pdf) 

https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html) 

Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door! 
verzendlijst? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl

uur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl

 

https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201415%20-

https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html) 

Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter 

Ö,ö,ö, 100 eilanden van Runn 
Lunch / fika / koek-en-zopie – 

Sigtuna en Sigtunarännet - Buffelavond met 
18 Zweedse schaatsplekken - 

Website geactualiseerd - Wat 
Korting op de overnachtingsprijs – Buffelen - 

schaatsen@natuurijszweden.nl 
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) 

 
 
 
 
 


