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De schaatsbanen zijn geopend, in Zweden treft men de eerste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Het lijkt een apart seizoen te worden, ook voor het schaatsen.
Zweden staat er redelijk goed voor in het beheersen van het corona-virus. Op dit moment, bij het schrijven van deze
nieuwsbrief, heeft Zweden de code geel. Binnen Zweden geldt beperkt een mondkapjesplicht, wél overal de 1.5 meter
regel, maar is reizen toegestaan en goed mogelijk.
De algemene beperking van maximaal 50 personen bij een evenement zorgt er echter voor dat nog maar een beperkt
aantal toertochten gepland is. Rondvraag is Zweden leert wel dat de ijsmeesters er vooralsnog van uit gaan dat de banen
ook deze winter worden geveegd.
Zodra er meer bekend is over toertochten, eventueel aanvullende corona-maatregelen, en andere zaken met betrekking
tot het schaatsen in Zweden, zal deze informatie worden gedeeld via de Facebook-pagina van NatuurijsZweden en
natuurlijk in volgende nieuwsbrieven.
In deze eerste nieuwsbrief dit seizoen: Nu al 20 Zweedse schaatsplekken - De eerste (voorlopige) schaatskalender – De
multi-merentocht (en andere schaatsreizen) – Over NatuurijsZweden – Falun met Runn – Sigtuna en Stockholm –
Schaatsbeeldjes - Schaatsen in de Kerstvakantie?

Nu al 20 Zweedse schaatsplekken
In Zweden ligt tussen eind december en eind maart overal ijs. Maar er
ligt vanaf begin/half januari ook overal sneeuw. Dat wil zeggen dat je
kunt schaatsen op geveegde banen óf op vers ijs.
Geveegde banen vind je op vele plekken. Recent kregen we bericht van
weer een nieuwe plek (in Zweeds Lapland), waar de gemeente vanaf
begin december een baan veegt: Burträsk. Ruim 700 km ten Noorden
van Stockholm (of 100 km ten noorden van Umeå). Overnachten in een
van de stuga van Burträsk Camping (Nederlandse eigenaren).
(Onderbind-)schaatsen kun je huren bij het benzinestation in het dorp.
Op nog eens 19 plekken wordt er serieus werk gemaakt van het vegen
(en geveegd houden) van een schaatsbaan. Van hoog in het Noorden bij
Luleå, via midden Zweden tot zo zuidelijk als Björkfors (bij Linköping).
Zie de kaart met schaatsplekken in Zweden.
(https://natuurijszweden.nl/ijs/schaatsplekken/index.html)
Sommige ijsverenigingen zijn actiever dan anderen. De website
NatuurijsZweden besteedt niet voor niets de meeste aandacht aan
Runn (bij Falun) – de langste en beste geveegde baan van Europa – en
aan Sigtuna: goed geveegd en heel goed bereikbaar, vlak bij Stockholm.
Voor schaatsen op vers ijs heb je een gids nodig. Dat ijs is te
onbetrouwbaar om er zelf, zonder gids, op te gaan schaatsen. Boek een
tocht met een gids. Stockholm Adventures en Greentrails zijn de grote
aanbieders. (https://www.stockholmadventures.com, https://www.thegreentrails.com/ice-skating-sweden/)
In Orsa en bij Falun kun je lokale gidsen inhuren.

Voorlopige schaatskalender
Het aantal georganiseerde (en nu al geplande) schaatsevenementen is nog klein. De max 50 personen regel maakt dat er
bij de organisatoren nog veel onzekerheid is. De wel al bekende activiteiten staan in onderstaande schaatskalender.
(https://natuurijszweden.nl/schaatsen/kalender.html)
Hou er rekening mee dat deze activiteiten alsnog gecancelled kunnen worden.
Op de website wordt de schaatskalender gedurende het seizoen geactualiseerd.

De multi-merentocht (en andere schaatsreizen)
’s Ochtends naar Zweden vliegen. Direct na de koffie het ijs op (minder dan 1 uur nadat u uit het vliegtuig stapt). Heerlijk
het Mälarenmeer, Rosersbergviken, Skarven verkennen. Overnachten in Sigtuna.
De volgende dag naar Falun. Schaatsen op Runn, Vika en Ösjön.
Vanuit Falun dagtochten naar Hofors, schaatsen op Edsken, Fullen en Grycken en naar Mora, schaatsen op Siljan en
Orsasjön .
Klinkt niet slecht, toch? In 5 dagen een groot aantal meren verkennen. Elk met een eigen geveegde baan: genieten op
veilig ijs.
NatuurijsZweden is géén boekingskantoor, géén reisbureau, géén touroperator. Maar om het u gemakkelijk te maken,
hebben we wat (veel gebruikte) voorbeeld-schaatsreizen op een rijtje gezet. Elk voorbeeld heeft een 'stappenplan':
daarmee regelt u zelf in een paar stappen uw eigen favoriete schaatsreis.
Het stappenplan voor de multi-merentocht vindt u hier (https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan-multi-meren).
(Voor de multi-merentocht moet u beschikken over een (huur-)auto).

Andere voorbeelden van zelf samen te stellen schaatsreizen:
Een week(-einde) onbezorgd schaatsen op wereld's langste natuurijsbaan, 3-10 dagen
Lekker genieten van 100% veilig ijs, overnachten in een gezellige studentenstad(je), en heel veel dingen te doen buiten
het ijs: op 2.5 uur treinen (of met de auto) vanaf de luchthaven van Stockholm vindt u dé bestemming voor schaatsers die
lekker onbezorgd in de natuur willen schaatsen.
Uitvalsbasis: Falun
Geschikt voor zowel OV-reizigers als autorijders
Stappenplan Falun/Runn (https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan-falun)

(Lang) weekeinde schaatsen met een uitstapje naar Stockholm, 2-5 dagen
Het historische stadje
Sigtuna ligt midden in een
waterrijk gebied. Door de
lagere ligging en dichter bij
de zee, is de sneeuwval later
in het seizoen en minder
hevig: Meer kans op vers,
zwart ijs (maar ook een iets
korter seizoen).
Geveegde banen vanaf circa
half januari tot begin maart.
Gunstig gelegen bij het
vliegveld Stockholm Arlanda
(circa 30 min) en dicht bij
Stockholm (circa 45 min).
Een uitstekende plek om
schaatsen te combineren
met een uitstapje naar
Stockholm.
Auto niet noodzakelijk
Stappenplan Sigtuna (https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan-sigtuna)

Met gids schaatsen op ongerept ijs, 1 - 3 dagen
1 of meer dagen onbezorgd met een gids het ijs op. Elke dag een andere afstand, afhankelijk van het ijs, het weer, de
deelnemers. Alles is geregeld: schaatsen, veiligheidsuitrusting, vervoer, overnachtingen. U hoeft alleen de reis naar
Stockholm te regelen.
Uitermate geschikt voor een (lang) weekeinde er op uit. U schaatst op Zweedse kluunschaatsen.
Auto niet nodig
Stappenplan Gids (https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan-gids)
Een leuk artikel over Stockholm Adventures vind je
hier: (https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5184561/schaatstocht-zweden-stockholm-schaatsen-tours-joakim-malm-toerisme)

Winteravontuur in de natuur: schaatsen, langlaufen, sneeuwwandelen, skiën, 2-5 dagen
Eén of meer dagen schaatsen, en ter afwisseling een dagje langlaufen ('s avonds een verlichte loipe), sneeuwwandelen
en/of skiën. Het kan allemaal in en rond Falun.
Uitvalsbasis: Falun. Auto(-huur) niet noodzakelijk, maar wel handiger
NB: veel van de activiteiten voor een winterse vakantie (langlaufen, sneeuwwandelen, sneeuwscooter) kunnen ook op
andere locaties, bijvoorbeeld in Orsa of bij Burträsk. Zie de informatiepagina’s bij de verschillende lokaties:
(https://natuurijszweden.nl/ijs/schaatsplekken/)
Stappenplan Winteravontuur (https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan-winteravontuur)
100 of 200 kilometer buffelen, 3-4 dagen
Op verschillende plekken in Zweden wordt jaarlijks een
langere toertocht georganiseerd. Altijd over een geveegde
baan. Meestal ruim 5 km lang, soms langer (tot wel 30
km). Verwacht geen grote groepen schaatsers. Ook tijdens
deze langere tochten is het rustig op het ijs.
Kies tussen Sigtuna vlak bij Stockholm, Falun met zijn
uitstekende banen of schaatsen op zee-ijs in het hoge
Noorden van Zweden (Luleå). Auto(-huur) niet
noodzakelijk, afhankelijk van gekozen bestemming.
NB: het doorgaan van deze tochten is nog zeer onzeker!
Stappenplan Toertocht (https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan100k)
Dagje avonturieren vanuit Stockholm, 2-4 dagen
Als je in Stockholm bent, kun je op verschillende geveegde
banen in de omgeving terecht. In één pakket huur je een
stel schaatsen, een lunchpakket met rugzak en krijg je een kaart en aanwijzingen voor de beste schaatsplekken op dat
moment. Je schaatst uitsluitend op veilig ijs, maar je bent wél je eigen gids.
Auto(-huur) niet nodig
Stappenplan Zelf-gids (https://natuurijszweden.nl/schaatsreis/stappenplan-stockholm)

Over NatuurijsZweden
NatuurijsZweden is een not-for-profit, min of meer uit de hand gelopen, hobby.
NatuurijsZweden is géén boekingskantoor, géén reisbureau, géén touroperator.
Vanuit Amsterdam verspreiden we informatie over het schaatsen in Zweden.
Deze informatie is gebaseerd op vele jaren ervaring met het schaatsen in Zweden, en de informatie die ons door lokale
schaatsliefhebbers wordt aangereikt.
Voor alle uitingen van natuurijsZweden geldt dat alle zorg is besteed aan de samenstelling en juistheid van de gegevens,
maar dat NatuurijsZweden op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor fouten of omissies.
Heeft u aanvullingen, verbeterpunten, suggesties? Van harte welkom via: schaatsen@natuurijsZweden.nl

Falun met Runn
Wat maakt het meer Runn bij Falun tot zo’n unieke
lokatie? Als je het de (Nederlandse) bezoekers
vraagt, komen dezelfde pluspunten steeds terug:
De natuur. Weliswaar zijn er geen imposante bergen
rondom het meer, maar het meer heeft heel veel
eilandjes en uithoeken, waardoor je zeer afwisselend
schaatst, terwijl het toch ook heel wijds is.
De rust. Er zijn geen grote wegen of vliegvelden in de
buurt. Er zijn geen hordes toeristen, en de Zweden
zelf gaan vooral langlaufen. Op het ijs is het echt heel
rustig. Zelfs tijdens de Runn Winter Week, zelfs
tijdens een stralend weekeinde, zelfs bij de grote
toertochten: een paar minuten schaatsen en het
meer is weer bijna verlaten. Buiten deze momenten
heb je het ijs grotendeels voor jezelf: een enkele
ijsvisser, een groepje andere schaatsers, een enkele
vader of moeder met kinderwagen, meer kom je niet tegen.
Het ijs. Nergens wordt er zo veel en zo vaak het ijs geveegd als op Runn. Zelfs de ijsmeesters van andere Zweedse
schaatslokaties geven toe dat Runn-Is, de ijsvereniging van Falun, het beste werk aflevert. Door de breedte van de
geveegde banen zijn er weinig scheuren. Door de lengte van de baan (tot 50 km) rijdt je niet hetzelfde rondje vele malen.
Daarnaast zorgen de vele kleinere zijtakjes (door particulieren geveegd) ervoor dat je ook lekker een tijd kunt
avonturieren.
De bereikbaarheid. Het lijkt zo ver weg, Zweden. Maar het is juist zo goed bereikbaar. Vooral de korte vlucht en de
aansluitende intercitytrein zijn populair. Maar steeds meer schaatsers pakken de auto.
Een dagje wat anders. Een dag de enkels en de rug rust geven. Falun is een gezellig stadje met musea, winkels, goede
koffieplekken (Zweden zijn nog grotere koffieliefhebbers dan Nederlanders). In het nabijgelegen Borlänge staat het
toekomst-museum: een speciale aanrader voor kinderen.
Wat luier? In Borlänge zit een wellness-center met daarnaast een tropisch zwemparadijs.
Wintersporten. Zweden zijn buitenmensen, en dat merk je aan de voorzieningen. Direct bij Falun een kleine skihelling,
tussen Borlänge en Falun in, een flink aantal pistes. Een skischans in Falun zelf en overal langlauf-loipes en prachtige
wandelpaden. Als je het STF hostel uitloopt zit je binnen een paar minuten in een prachtig afwisselend bos. Met wat
sneeuw echt een winterwonderland.
En Falun kent uitstekende accommodatie: Het STF Hostel Falun Vandrarhem ligt een paar honderd meter van het ijs, is
gezellig, goed verzorgd, goed bereikbaar met OV en laag geprijsd (2-, 3- en 4- persoonskamers). Het bungalowpark
Framby Udde (tegenwoordig Sjösidan Falun – Falun strand geheten) is meer geschikt voor hen die met een auto
zijn. Geriefelijke bungalows direct aan het ijs. En voor hen die liever een hotel nemen: in het centrum van Falun is
ruime keuze. Naar het ijs is een trip van 15 minuten met het OV (plus 10 minuten lopen) of 15 minuten met een auto.
Zweedse schaatsen kun je huren bij Human by Nature (https://www.sjosidanfalun.se/human-by-nature/) die bij de villa op de Framby
Udde zitten (Villa Herdin).

Sigtuna en Stockholm
Sigtuna (spreek uit: Síkhtuna) is een klein (7000 inwoners) maar zeer
levendig stadje. Heel dicht bij Stockholm gelegen.
Sigtuna is de oudste stad van Zweden en ruim 1000 jaar oud. Veel historie
is bewaard gebleven in het stadje, en het is tegenwoordig een echte
toeristentrekker.
Daardoor zijn de voorzieningen opmerkelijk goed voor zo’n klein stadje (zie
ook bij ‘praktische info’ hieronder).
De veelal historische huizen in Sigtuna liggen allemaal op loopafstand.
Binnen een ruim kwartier ben je van de ene kant van het stadje naar de
andere kant gelopen. Bijna alle huizen zijn van hout, in veel verschillende
kleuren. In combinatie met de sneeuw geeft dat een vriendelijke uitstraling.
Voor schaatsers heeft Sigtuna een paar goede pluspunten: het ligt heel
dicht bij het vliegveld Arlanda (je bent er zo); het ligt direct aan het water (en dus ijs), en de vele meren zijn allemaal
met elkaar verbonden (met soms een klein stukje klunen); het ligt dicht bij Stockholm (voor een dagje wat anders) en
het heeft verschillende conferentieoorden en daarmee flink wat accommodatie.
Bij Sigtuna wordt jaarlijks een baan van zo’n 25 km geveegd (en bijgehouden). Vlak naast deze baan, op Garnsviken,
ligt – vaak al weken eerder- een baan van 10 km. De baan van Garnsviken is wat beschutter, heeft vaak beter ijs en
loopt ook nog eens door een vogelreservaat (hoewel daar ’s winters meestal niet zo heel van te merken is).
Iets verder weg wordt er ruim 10 km baan geveegd bij Knivsta (15 km N van Sigtuna) en bij Uppsala.
Verder kent het meer Malaren op steeds meer plekken een baan, zoals bij Västerås.
Voor de organisatie van de Sigtunarännet zijn de overnachtingsmogelijkheden binnen Sigtuna perfect. Sigtuna kent
een groot aantal conferentieoorden met veel kamers. Hoe groot de toeloop op de rännet ook is, overnachten is geen
probleem.
Let wel: sommige conferentieoorden zijn vooral gericht op zakelijke gebruikers en zijn in het weekeinde niet geopend.
Tijdens het weekeinde van de Sigtunarännet zijn ze wel open, maar als je in een ander weekend komt, kan het
gebeuren dat je moet uitwijken naar andere accommodatie.
Hotell Kristina
Hotell Kristina is een voormalige school/internaat. Twee van de gebouwen zijn veranderd in een kunst-hotel met grote
ecologische ambities. Door de ongedwongen sfeer en de zeer vriendelijke medewerkers zul je je er snel thuis voelen.
Hotell Kristina ligt uitermate centraal in Sigtuna. Vanaf de bushalte is het 10 minuten lopen over de stoep of 5
minuten door het parkje. Naar de schaatsopstapplek is 2 minuten verder. Als je de andere kant op loopt, ben je na 10
minuten bij de opstapplek van Garnsviken.

Het hotel is van alle gemakken voorzien en heeft dan ook een sauna voor na het schaatsen (even van te voren
melden).
Vlak om de hoek (100 mtr) staat een sporthal en zwembad. Vanuit de receptie rechtsom het hotel.Omdat Hotell
Kristina graag schaatsers ontvangt, krijgen lezers van NatuurijsZweden 10% korting. Zie de website voor meer
informatie (https://natuurijszweden.nl/Verblijf/sigtuna-2/index.html)

Andere accommodatiemogelijkheden. In volgorde van iets verder weg van het centrum / opstapplek voor het
schaatsen, naar het centrum toe:
Kämpasten, direct aan het meer gelegen, prachtig uitzicht. Meer informatie: https://www.kampasten.se/en.
Het hostel STF Sigtuna Vandrarhem. Meer basic, maar veel waar voor je geld. Ook iets verder uit centrum gelegen.
Meer informatie: https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-sigtuna-vandrarhem/.
Sigtunastiftelsen. Een zeer imposant gebouw met veel (wat ouder) Zweeds design. Meer informatie:
https://sigtunastiftelsen.se/en/

Bij 32rum&kök (alleen de naam al ;-) kreeg ik het gevoel van een oude Engelse film. Gezellig, direct aan het meer
gelegen, bij de haven, uitermate relaxte sfeer. Meer info: http://32rok.se/
Stora Brännbo is een conferentieoord ingericht met zeer veel modern design. Een heel ruimtelijk gebouw. Meer info:
https://storabrannbo.se/en/

Sigtunahöjden is ook een conferentieoord, en heeft als extra niet alleen een ontbijtzaal met uitzicht op het meer,
maar ook vanuit de jacuzzi kijk je uit over het meer. Luxe na een dagje schaatsen over datzelfde meer. Meer info:
https://sigtunahojden.se/en/

Sigtuna Stadshotell is ongetwijfeld het meest luxe onderkomen in Sigtuna. Midden in het centrum, 2 minuten lopen
van de schaatsopstapplek (de webcam hangt aan het huis van de buren), uitzicht op het meer, 5 sterren (het kleinste
5-sterren hotel van Zweden. Meer info: https://www.sigtunastadshotell.se/en/
In de centrale winkelstraat (50 mtr van het busstation) vind je Sigtuna Sport Uteliv. Een kleine winkel maar met een
groot assortiment. Hier kun je (zweedse) schaatsen huren. Eventueel inclusief stokken. Als je in een drukkere periode
gaat (voorjaarsvakantie / rond de Sigtunarännet) reserveer dan je huurschaatsen op tijd. Meer info en
contactgegevens: (http://sigtunasport.se)
Stockholm
Stockholm is een historische en gezellige stad. Veel schaatsers combineren hun schaatsreis met één of meer stdasdagen.
Vooral vanuit Sigtuna is dat uitstekend te doen.
Maar Stockholm ligt ook temidden van heel veel water/ijs. Vanuit Stockholm organiseren verschillende organisaties
schaatstochten (met gids). De grootsten zijn: Stockholm Adventures (https://www.stockholmadventures.com) en The Green Trails
(https://www.thegreentrails.com/ice-skating-sweden/)
En bij de juiste weersomstandigheden (stevige vorst en geen sneeuw), kun je eind februari zelfs ín Stockholm schaatsen!

Korting op de overnachtingsprijs
Ook dit hele seizoen weer 15% korting op de overnachtingsprijs van het STF Hostel Falun Vandrarhem
(de ideale uitvalsbasis voor het schaatsen) voor de lezers van NatuurijsZweden. De kleine letters: de
korting geldt alleen voor de overnachtingsprijs, gebruik bij het informeren/boeken de code: NLFW03
Alle info: STF Hostel Vandrarhem (https://natuurijszweden.nl/verblijf/stf%20vandrarhem.html)
In Sigtuna krijg je 10% korting bij Hotel Kristina. Perfect gelegen op loopafstand van het opstappunt op
Malaren, maar ook op loopafstand van het opstandpunt van Garnsviken.
Gebruik bij het informeren/boeken de code: NLFW03. Alle info: Hotel Kristina (https://www.hotellkristina.se/en)

Schaatsbeeldjes

Al enkele jaren leg ik mij toe op het 'bevriezen' van beweging in staal. Van reststukken ijzer las ik compacte beeldjes (circa
40 cm groot). Tevens giet ik bronzen beeldjes.
Schaatsen is mijn voornaamste inspiratiebron.
De beeldjes worden op bestelling gemaakt. Daarmee is het mogelijk een bronzen beeldje van jezelf (of je partner,
dochter/zoon, geliefde) te laten maken in een kenmerkende schaatshouding. Al mijn ploeggenoten zijn zo vereeuwigd en
recent heb ik aan de hand van foto’s een Duitse jongedame (schaatsend op de Weissensee) in brons gegoten.
Daarnaast maak ik vrij werk, dat op de website www.FrozenSteel.nl te zien is.
Surf eens naar de site om je te laten inspireren. Of bezoek de Facebook-pagina.

Schaatsen in de kerstvakantie
Een terugkerende vraag: kan er in de
kerstvakantie geschaatst worden?
Tja, het blijft natuurijs! Er zijn geen garanties,
maar er valt wel iets over te zeggen:
Normaal gesproken kan er eind december
geschaatst worden bij Falun. Als het niet op het
meer Runn zelf is (een
en groot meer), dan wel op
één van de vele kleinere meren in de buurt. Op
Stora Vällan (5 km van Falun) zijn de schaatsers
van de lokale schaatsclub Dala Active Skaters
Skaters)
snel te vinden.
(https://natuurijszweden.nl/schaatsen/dala%20active%20skaters.html)

Dit meer ligt als eerste dicht omdat het wat
hoger ligt.
Eind december valt er meestal nog geen sneeuw: er zijn dus geen banen geveegd. Dat betekent wel dat je extra voorzichtig
voorzi
moet zijn: de meren
n in Zweden worden gevoed door rriviertjes en kennen op - voor Nederlanders - onverwachte zwakke
plekken. Schaats uitsluitend met een gids (of local die weet wat ie doet) op niet
niet-geveegd
geveegd en/of vers ijs. Alle
veiligheidswaarschuwingen zijn van kracht:
acht: nooit alleen schaatsen, veiligheidsuitrusting mee, etcetera.
(https://natuurijszweden.nl/ijs/veiligheid.html)

Meer naar het Noorden zijn de banen meestal vanaf begin dec
december
ember geveegd. Wat verder reizen, maar eerder op veilig ijs.
Vanuit Stockholm kun je onder begeleiding van een gids vanaf december dagtochten maken (al dan niet met een korte
techniektraining erbij). Zie hiervoor bij de Schaatskalender.
Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter voor het meest actuele nieuws over de ijscondities.
(https://facebook.com/natuurijszweden) (https://twitter.com/natuurijszweden)

En mocht het nu allemaal extreem tegenzitten (wat ijsdikte betreft): Falun is geen straf om te zijn tijdens je vakantie ;;-)
Het is een gezellig stadje, er zijn verschillende musea (waaronde
(waaronderr een oude kopermijn) en je kunt er prachtig wandelen in
fraaie natuur. Daarnaast zijn er verschillende andere kleine stadjes in de buurt, en ook een dagje Stockholm is (bijvoorbeeld
per trein) goed te doen.

Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen

NatuurijsZweden.nl
Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst?
endlijst? 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

De nieuwsbrieven en website bieden u alle informatie over het schaatsen op Runn. Onze contactpersonen in Falun
houden ons dagelijks op de hoogte van de (ijs
(ijs-)omstandigheden en sturen regelmatig nieuwe
uwe foto’s. De meest actuele
stand van zaken leest u
 op de website (https://natuurijszweden.nl/ijs/actueel.html)
 op de facebookpagina (facebook.com/natuurijszweden)
 of door NatuurijsZweden op Twitter (twitter.com/natuurijszweden) te volgen.

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 paa
paar sponsoren zich bereid verklaard om NatuurijsZweden te
ondersteunen.
Hoofdsponsors:

RunnWinterWeek – Deze organisatie heeft nauwelijks meer een introductie nodig. Niet alleen
organiseren zij elk jaar de Runn Winter Week, maar tevens vo
vormen
rmen 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
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, kl
klapschaatsen en meer.
Kom langs of bekijk het aanbod op outdoorxl.nl (http://outdoorxl.nl/)

Sponsoren:
Stockholm Adventures - Stockholm biedt fantastische schaatsmogelijkheden. Stockholm
Adventures biedt verzorgde sch
schaatstochten
aatstochten op natuurijs met een gids. Als je Stockholm bezoekt
tussen December en Maart, ga één of meer dagen op Zweedse kluunschaatsen op vers
natuurijs. (https://www.stockholmadventures.com/ice
https://www.stockholmadventures.com/ice-skating)

Hotel Kristinna – Dé uitvalsbasis voor h
het
et 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 (onder voorbehoud) op 19 feb 2021.
20
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Dala Active Skaters – De schaatsclub van Falun en Borlänge.
rlänge. Zij organiseren elke
zaterdagochtend een techniekles plus een korte toertocht over Runn. Daarnaast is DAS
DAS-schaatser
Christian Andersson de hofleverancier van prachtige foto’s voor NatuurijsZweden.
STF Hostel Vandrarhem Falun – Dé hotspot voor schaatsers
haatsers in Falun. Een gezellig hostel met 1-,
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 Natuuri
NatuurijsZweden.
jsZweden. (https://goo.gl/qvrTuE)

