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On-line als PDF: https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%202021%20-%20nr%202.pdf 
 
Deze tweede nieuwsbrief van dit seizoen is korter dan normaal.  
Gaan schaatsen in Zweden is op dit moment niet mogelijk (zie hieronder), en het lijkt erop dat deze situatie niet heel snel 
zal verbeteren. 
We houden de moed erin. Van veel lezers krijg ik opmerkingen dat ook nu er niet in Zweden geschaatst kan worden, 
actuele beelden (foto’s en video’s) van het schaatsen in Zweden inspirerend zijn. Daarom zal ik ook dit seizoen op de 
Facebook- en Instagram-pagina’s van NatuurijsZweden regelmatig actuele schaatsbeelden tonen. Zie onderaan deze 
nieuwsbrief voor directe linkjes. 
 
In deze nieuwsbrief: Actuele Corona-restricties – Het ijs in december - 12 maal een echte (winter-)Zweed  
 
Actuele Corona-restricties 
Zweden heeft al een paar weken lang de code oranje van de Nederlandse overheid: alléén noodzakelijk reizen. 
In Zweden zelf zijn de restricties sinds 13 december nog iets strikter én landelijk in plaats van regionaal. Bovenop de 
landelijke maatregelen, nemen waar nodig de provincies extra maatregelen. 
De belangrijkste maatregelen binnen Zweden: 

 Een verbod op bijeenkomsten (binnen of buiten) van meer dan 8 personen 
 Een verbod op alcohol na 22:00 uur 
En oproepen: 
 Alleen noodzakelijke reizen, vermijd openbaar vervoer 
 1.5 meter altijd en overal 
 Minimaliseer sociale contacten 

Let op: Zweden kent een lange traditie van weinig verboden maar wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Anders dan in 
Nederland is de afwezigheid van een rechtstreeks verbod niet hetzelfde als dat iets gewoon is toegestaan, of ‘gewoon’ 
wordt gevonden. 
 
De actuele kleurcodering van de Nederlandse overheid: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/zweden/reizen/reisadvies 

De actuele Corona-maatrgelen binnen Zweden: https://www.krisinformation.se/en 
 
Elk jaar is de meest gestelde vraag aan NatuurijsZweden: kun je gaan schaatsen in Zweden in de kerstvakantie? Elk jaar 
beantwoord ik die vraag met de nodige mitsen en maren (het blijft immers natuurijs). Dit jaar kan ik de vraag eenvoudiger 
beantwoorden: “Neen, helaas, dat kan niet.” 
Mocht je al in Zweden zijn (familie, emigratie, werk) én je hebt schaatsen bij je, dan kun je met een klein groepje, met 
eigen vervoer gaan schaatsen. (Nooit alleen, dat is veel gevaarlijker dan het Corona-risico!). 
 

  



Het ijs in december 
De winter kende in Zweden een goede start. Half november kon er in het Noorden op veel plekken geschaatst worden. 
Vooral op de hoger gelegen of noordelijke meertjes. Maar het heeft ondertussen alweer gesneeuw en geregend.  
Ondertussen (tweede week december) liggen de grotere meren – waaronder Runn – nog helemaal open. De sneeuw is 
grotendeels weggesmolten (goed nieuws voor de ijsvloer!) 
De weersvoorspellingen laten tot de derde week van december geen grote kou zien in midden Zweden.  
In het noorden wordt het kouder. Naar verwachting ligt er schaatsbaar ijs in de Norodelijke provincies en op de westelijk 
gelegen bergmeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De meest actuele stand vind je op de website (https://natuurijszweden.nl/ijs/actueel.html) of op onze Facebook-pagina 
(https://www.facebook.com/NatuurijsZweden). 
Bekijk de live webcams, en je kunt van dag tot dag zien hoe het er voor staat. (https://natuurijszweden.nl/Afzet/webcams.html) 
 
Als je gaat schaatsen waar nog geen banen zijn geveegd: wees extra voorzichtig. De meren in Zweden worden gevoed door 
riviertjes en kennen zwakke plekken. Alle veiligheidswaarschuwingen zijn dus van kracht: nooit alleen schaatsen, schaats 
met gids of een flink ervaren local, veiligheidsuitrusting mee, etcetera. (https://natuurijszweden.nl/ijs/veiligheid.html) 
 

12 maal een echte (winter-)Zweed 
Natuurlijk wilt u op het ijs laten zien dat u een echte Nederlander bent met een onnavolgbaar mooie schaatsslag! Maar 
soms is het ook leuk om iedereen te laten denken dat u echt in Zweden thuishoort. 
Twaalf tips “hoe gedraag ik me als echte (winter-)Zweed”. (mede gebaseerd op een artikel uit ‘The Local’ 
(https://goo.gl/zEtsBo)  
 

Klaag niet over het weer 
Maar zeg: “det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” (er bestaat niet zoiets als 
slecht weer, maar alleen slechte kleding). Het is net zo afgezaagd als “lekker weertje, 
niet?”, maar klinkt veel Zweedser. 
 
Klaag wel over die watjes in Stockholm 
Iedereen in Zweden kan het koud hebben – ondanks de opmerking hierboven – maar 
volgens iedereen die niet in Stockholm woont (en dat zijn heel veel Zweden), klagen de 
inwoners van Stockholm te vaak en te snel. 
 
Discussieer over waar het Noorden van Zweden begint 
Zweden vinden eigenlijk dat alleen de bewoners van Noord-Zweden echt mogen klagen 
over donker en koud weer. Maar hoe ver naar het Noorden moet je wonen om tot die 
groep te horen? Is dat al bij Falun? Of pas bij Åre? Of pas boven de poolcirkel? Zweden 

kunnen hier langdurig over oneens zijn. 



 
Blijf koffie drinken 
Nauwelijks nodig om tegen een Nederlander te zeggen, maar drink nog een kopje koffie. Zweden zijn net zulke leuten als 
wij. (Maar toch zijn er weinig koffiepunten langs het ijs 
weinig tot zeer weinig). 
 
Let op de tijd 
Midden in de winter is het maar kort licht. Hou daar bij het maken van je plannen goed rekening mee. Je moet haast wel 
vroeg opstaan, anders is het aantal uren daglicht wel erg weinig
Daar staat tegenover dat de schemering veel langer duurt, en dat er  
om te schaatsen. 
 
Spring bewust in een wak 
Zweden zullen je voorhouden dat in het ijswater springen echt heel goed is voor je gezondheid. Maar dat is alleen w
als je eerst in de – naast het ijs gelegen 
ijswater afkoelen. 
 
Ga lang-laufen 
Zweden houden van buitensporten. Maar schaatsen is veel minder populair dan langlaufen of alpi
loipes. Meestal dwars door het bos of door een landelijke omgeving. Als je kluun
geschikt voor ski’s (die je op veel plekken kunt huren).
 
5° dooi? Jas uit! 
Dit zie je ook wel in Nederland: van die geharde mensen die bij de minste of geringste warmte in een T
Na een paar dagen bij -15° schaatsen, kun je tijdens een dooidag best je jas uitdoen!
 
Klaag over het parkeerbeleid 
Klagen over het parkeerbeleid is ook in Nederland 
er veel sneeuw valt, moeten de sneeuwploegen genoeg ruimte hebben. Dan gaat het meestal het ‘
even dagen mag je alleen parkeren aan de kant van de weg met even huisn
met oneven huisnummers. 
 
Met je gezicht in de zon 
Er is niet zo heel veel zonlicht in de Zweedse winters. Dus wat je ook doet, 
waar je ook bent: zodra de zon schijnt, met je gezicht in de zon gaan zitten!
 
Sla nooit een fika af 
Nodigt een Zweed je uit voor een ‘fika’, sla die dan nooit af. Koffie met iets 
zoets erbij (meestal een kaneelbol) is een belangrijk sociaal moment voor 
Zweden. Dat sla je niet af. 
(Tip: zoek je naar een koek-en-zopie, vraag dan niet naar
maar een plaats waar ze fika aanbieden
 
Schoenen uit 
Een Zweed is te beleefd om het tegen je te zeggen, maar de gewoonte is dat je je schoenen uittrekt als je bij iemand thuis 
binnen komt. In het STF hostel is het minder strikt, maar ook 
voordeur uit. Het is ook wel praktisch, want er zit (bijna) altijd sneeuw en ijs onder je schoenen.
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
                                                                                                       

 
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst? Stuur een 
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar 
 

Nauwelijks nodig om tegen een Nederlander te zeggen, maar drink nog een kopje koffie. Zweden zijn net zulke leuten als 
wij. (Maar toch zijn er weinig koffiepunten langs het ijs – dat heeft meer te maken met het aantal potentiële kl

Midden in de winter is het maar kort licht. Hou daar bij het maken van je plannen goed rekening mee. Je moet haast wel 
vroeg opstaan, anders is het aantal uren daglicht wel erg weinig.  

dat de schemering veel langer duurt, en dat er  – door de sneeuw – veel langer voldoende zicht is 

Zweden zullen je voorhouden dat in het ijswater springen echt heel goed is voor je gezondheid. Maar dat is alleen w
naast het ijs gelegen – sauna kokend heet bent geworden.Daarna in de sneeuw rollen of 

Zweden houden van buitensporten. Maar schaatsen is veel minder populair dan langlaufen of alpi
loipes. Meestal dwars door het bos of door een landelijke omgeving. Als je kluun-schaatsen hebt, is de binding vaak ook 
geschikt voor ski’s (die je op veel plekken kunt huren). 

van die geharde mensen die bij de minste of geringste warmte in een T
15° schaatsen, kun je tijdens een dooidag best je jas uitdoen! 

Klagen over het parkeerbeleid is ook in Nederland gemeengoed. De Zweedse variant gaat vooral op tijdens de winter. Als 
er veel sneeuw valt, moeten de sneeuwploegen genoeg ruimte hebben. Dan gaat het meestal het ‘
even dagen mag je alleen parkeren aan de kant van de weg met even huisnummers. De andere dagen alleen aan de kant 

Er is niet zo heel veel zonlicht in de Zweedse winters. Dus wat je ook doet, 
waar je ook bent: zodra de zon schijnt, met je gezicht in de zon gaan zitten! 

Nodigt een Zweed je uit voor een ‘fika’, sla die dan nooit af. Koffie met iets 
zoets erbij (meestal een kaneelbol) is een belangrijk sociaal moment voor 

zopie, vraag dan niet naar een koffietent, 
maar een plaats waar ze fika aanbieden) 

Een Zweed is te beleefd om het tegen je te zeggen, maar de gewoonte is dat je je schoenen uittrekt als je bij iemand thuis 
binnen komt. In het STF hostel is het minder strikt, maar ook daar trekken de meeste bezoekers hun schoenen bij de 
voordeur uit. Het is ook wel praktisch, want er zit (bijna) altijd sneeuw en ijs onder je schoenen.

                                                                                                         Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter
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Nauwelijks nodig om tegen een Nederlander te zeggen, maar drink nog een kopje koffie. Zweden zijn net zulke leuten als 
dat heeft meer te maken met het aantal potentiële klanten: 

Midden in de winter is het maar kort licht. Hou daar bij het maken van je plannen goed rekening mee. Je moet haast wel 

veel langer voldoende zicht is 

Zweden zullen je voorhouden dat in het ijswater springen echt heel goed is voor je gezondheid. Maar dat is alleen waar 
sauna kokend heet bent geworden.Daarna in de sneeuw rollen of – kort – in het 

Zweden houden van buitensporten. Maar schaatsen is veel minder populair dan langlaufen of alpine skiën. Overal vind je 
schaatsen hebt, is de binding vaak ook 

van die geharde mensen die bij de minste of geringste warmte in een T-shirt rondlopen. 

gemeengoed. De Zweedse variant gaat vooral op tijdens de winter. Als 
er veel sneeuw valt, moeten de sneeuwploegen genoeg ruimte hebben. Dan gaat het meestal het ‘datumparkering’ in: op 

ummers. De andere dagen alleen aan de kant 

Een Zweed is te beleefd om het tegen je te zeggen, maar de gewoonte is dat je je schoenen uittrekt als je bij iemand thuis 
daar trekken de meeste bezoekers hun schoenen bij de 

voordeur uit. Het is ook wel praktisch, want er zit (bijna) altijd sneeuw en ijs onder je schoenen. 

Volg NatuurijsZweden op Facebook en op Twitter 

schaatsen@natuurijszweden.nl 
schaatsen@natuurijszweden.nl 



De nieuwsbrieven en website bieden u alle informatie over het schaatsen op Runn. Onze contactpersonen in Falun en 
andere Zweedse schaatsplekken houden ons dagelijks op de hoogte van de (ijs-)omstandigheden en sturen regelmatig 
nieuwe 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, 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 (muv dit seizoen) 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) 


