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Deze derde nieuwsbrief van dit seizoen komt later 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 blijf 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-maatregelen – Actuele ijscondities – Alle toertochten / evenementen afgelast –
Schaatshostel Falun stopt

Actuele Corona-maatregelen
Zweden heeft code oranje van de Nederlandse overheid: alléén noodzakelijke reizen.
De overheidstekst: Wilt u Nederland inreizen vanuit Zweden? Dan heeft u een negatieve COVID-19 PCR-testuitslag én
een negatieve sneltest uitslag nodig om naar Nederland te kunnen reizen per vliegtuig of schip. Na een verblijf in
Zweden gaat u bij terugkeer in Nederland in thuisquarantaine. Voor internationale trein en busverbindingen blijft de
negatieve COVID-19 PCR-testuitslag verplicht.
Andersom: Zweden heeft binnenkomend reisverkeer vanuit Denemarken en vanuit Noorwegen stilgelegd. Uitsluitend
als Zweeds burger (en een paar andere uitzonderingen) komt u vanuit Noorwegen of Denemarken het land in.
In Zweden zelf zijn de restricties grofweg:
 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
 Mondkapje in het OV tijdens de spits
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
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!).

Actuele ijscondities
Het schaatsseizoen is deze week echt losgebarsten. Met uitzondering van de omgeving van Stockholm ligt overal in midden
en Noord Zweden voldoende ijs. De komende weken wordt er stevige vorst voorspeld, dus de schaatsmogelijkheden
nemen alleen maar toe.
In het Noorden heeft men wat moeite om de grote hoeveelheden sneeuw van de banen te vegen. In het midden van
Zweden rapporteren sommige banen uitstekende ijsvloeren (zoals op Orsa) en zijn sommige banen her en der wat
hobbelig.
In het algemeen verbetert de ijskwaliteit in de loop van de weken door her en der een dooi-dag en opnieuw opvriezen.
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)

Alle toertochten / evenementen afgelast
Alle toertochten en schaatsevenementen in
Zweden zijn afgelast. Oók voor de locale
schaatsers.
Alleen de Sigtunnarännet kent een soort
Strava-app: na inschrijving rij je de tocht
individueel en ontvang je na afloop een
herinnering.
In Orsa en Mora worden er nog regelmatig
wat kleinere schaatsdagen georganiseerd. Zie
de kalender op de website:
https://natuurijszweden.nl/schaatsen/kalender

Desondanks prepareren de ijsmeesters op
vele plekken wél een geveegde baan. De
Zweden zijn dol op het rijden van een rondje
tijdens de lunch, of ’s middags na het werk.
Op de website vind je een overzicht van de
belangrijkste geveegde banen:
https://natuurijszweden.nl/ijs/schaatsplekken/

Schaatshostel Falun stopt

Helaas ontving ik het bericht dat dé hotspot voor Nederlandse schaatsers in ZZweden,
weden, het STF Vandrarhem Falun, gaat
sluiten. Na een slechte winter vorig jaar (weinig ijs, gé
géén
én Runn Winter Week), een dramatische slechte zomer (door
Corona) en nu opnieuw een zeer slecht winterseizoen, hebben de eigenaren besloten het hostel van de hand te doen.
Op de plek van het hostel komt woningbouw.
Het hostel was bijzonder in trek bij Nederlandse schaatsers vanwege de ligging: goed bereikbaar met OV, een paar
minuten lopen van het ijs, een pizzeria om de hoek en een supermarkt op loopafstand.
De vrijheid om zelf te koken in de gemeenschappelijke keukens en ’s ochtends al dan niet met z’n
z allen te ontbijten,
droeg in hoge mate bij aan de ontspannen sfeer.
Voor schaatsers die met
een (huur-) auto komen is
het bungalowpark Framby
Udde eern goed
alternatief. Weliswaar
géén gemeenschappelijk
ontbijt, maar wel
gerieflijke bungalows, een
prachtige bosomgeving,
een sauna en direct aan
het ijs gelegen.
Voor hen die liever met
OV reizen gaat
NatuurijsZweden op zoek
naar een alternatief in
Falun. Vooralsnog is Falun
een uitstekende
schaatsplek: Runn kent
vooralsnog de meeste
geveegde baan, het
schaatsijs ligt dicht bij het
centrum van Falun en
Falun is goed bereikbaar
met OV (en zo’n 250 km
van Stockholm).

Met vriendelijke groet,
Wichert van Engelen
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Eerdere nieuwsbrieven van dit seizoen:
December 2020 - Nieuwsbrief 20/21 nr 2: Actuele Corona-restricties – Het ijs in december - 12 maal een echte
(winter-)Zweed https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%
https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%202021%20-%20nr%202.pdf
Oktober 2020 - Nieuwsbrief 20/21 nr 1: Nu al 20 Zweedse schaatsplekken - De eerste (voorlopige) schaatskalender –
De multi-merentocht
merentocht (en andere schaatsreizen) – Over NatuurijsZweden – Falun met Runn – Sigtuna en Stockholm –
Schaatsbeeldjes - Schaatsen in de Kerstvakan
Kerstvakantie? https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%202021%20-%20nr%201.pdf
https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%202021%20

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)

